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Ex.no. fO •
ft

Dit exemplaar bestaat uit 6 biz.
VERBCND RBCHT EN ORDE.

1.

Ket Vlaamse Verbond Recht en Orde werd in I960 opgericht en kan
gezien worden als een voortzetting van het vooroorlogse VSRDINASO, de
Vereniging van Dietsche Nationaal Solidaristen.
Zijn voornaamste doelstelling is de doctrine van het Dietse Nationaal Solidarisme te propageren en te verwezenlijken en de nagedachtenis
van Joris van Severen, die wegens collaboratie met de Duitsers op 20
mei 19^0 werd gefusilleerd, te eren en te verdedigen.
De door het VVRO

gepropageerde DINASO-gedachte behelst o.m. de

volgende elementen:
- De Benelux is de eerste stap naar de politieke eenheid van de Beneluxlanden;
- nauwkeurig afgebakende grenzen zijn niet nodig;
- de Benelux-gedachte moet bij het volk populair worden gemaakt door:
a. te ijveren voor een hoge Beneluxautoriteit,
b. op te komen voor de eenheid van de Beneluxlanden op elk maatschappelijk terrein,
c. bekendheid te geven aan de Beneluxvlag (rood-wit-blauw, met de
Brabantse leeuw op een zwart vlak als middelpunt),
d. de oprichting van Beneluxcomitees,
e. het infiltreren in en het in handen nemen van de leiding van de
semi-officiele Beneluxorganen.
2.

Het verbond, dat van mening is dat het ordebeginsel de hoeksteen
vormt van de toekomstige maatschappij, ziet "orde" als voorwaarde voor
het leven, de welvaart en de grootheid. De Nederlanden (Vlaanderen en
Nederland) hebben in het toekomstige verenigde Europa een zending to
vervullen. Zowel op economisch, godsdienetig, politick als op sociaal
gebied, kan de Benelux als een miniatuur-Europa worden beschouv/d.
Het VRO staat afwijzend tegenover de begrippen Vlaanderen en r.'allonie. Het erkent slechts het bestaan van volksgroepen, waarvan de benaming overeenkomt met die van €4n der(Groot-Nederlandse) zeventien
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provincien. Het verwerpt zowel het federalisme als het unitarisme en IE
voorstander van decentralisatie.
Als voorstander van een "nieuwe orde" is het VRO gekant tegen het
huidige partijenstelsel, wat dan ook als zondebok moet fungeren voor
allerlei binnen- en buitenlandse wantoestanden, die er in VRC-ogen
bestaan.
3«

De organisatie van het VRO berust op het commandokorps en het
kader. Het commandokorps wil de voorpost zijn in de strijd om de eenheid van de Nederlanden. Bij de ledenwerving gaat kwaliteit boven kwantiteit. Het commandokorps heeft een keure, een commandowet en een leefregel, die op tucht is gebaseerd. Het kader bestaat uit gewone leden,
die men ook wel "leden-militanten" noemt. Om van uit het kader in het
commandokorps te worden opgenomen, moet men minstens een zes maanden
durende stage doorlopen, tijdens welke periode de richtlijnen van het
Verbond nauwkeurig en volledig dienen te worden opgevolgd.
Als kenmerkende kleding heeft het VRO een groen hemd: het symbool van hoop, onvergankelijkheid en trouw.
Hoewel de totale sterkte geschat wordt op 200 a 300 personen zij:
hierover geen juiste gegevens bekend.

. TICHTING ACTIECENTRUM BENELUX
Om het mogelijk te maken het werk van het VRO tot Nederland uit
te breiden en de gedachte van een politieke eenheid in de Beneluxlanden uit te dragen, werd op 20 januari 1968

in Dordrecht, door enkele

extreemrechtse figuren uit Belgie en Nederland, een vergadering belegd
waarbij men kwam tot de oprichting van een stichting, die de VROideeen moet trachten te verwezenlijken.
Ter vergadering werd besloten, dat de stichting, die als naam zs
dragen "Stichting Actiecentrum Benelux voor staatkundige eenwording",
als vestigingsplaats in Nederland Dordrecht en in Belgie Antwerpen
zal hebben.
Als juridisch adviseur zal optreden Mr.
roep advocaat-procureur, wonende te
samenwerking met

, van be, die tevens, in nauwe

, van beroep koopman, wonende te
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- 3, als "ideoloog" zal fungeren. Het financieel beheer zal
voor Nederlp.nd berusten bij

, van beroep verzeke-

ringsdeskundige, wonende te
rusten bij

, terwijl dit voor Belgie zal be, v-^.n beroep bediende, wonende te

Door net stichtingebestuur zal samenwerking worden gezocht met
alle politieke partijen in Belgie, Nederland en Luxemburg, wr\ hierin
tot uiting zal komen dat men zich schriftelijk tot de secretciriaten
van alle politieke partijen en tot alle partij-afgevaardigden in de
Kamers zal richten met de vraag, wat men vcor de e'lnwording van de
Beneluxlanden doet, c.q. gedaan heeft en hoe men die e'fowording denkt
te realiseren.
De vragen zullen zodanig geformuleerd worden, dat geen der gevraagden argwaan t.o.v. de interviewers kan koesteren. De antwoorden
zullen door de stichting in brochurevorm, voorzien van enig commentaar
worden uitgegeven.
In VRO-kringen wordt aangenomen, dat de antwoorden van dc verschillende partijen zullen aantonen, dat niets of niet vecl word gedaan of zal worden gedaan voor de 4£nwording der Beneluxlanden.
De Stichting hoopt in feite op negatieve reacties, danr het dan
mogelijk zal zijn in de brochure aan te tonen hoe noodzakelijk het oprichten van de Stichting was.
Hoewel, zoals uit het bovenstaande blijkt, de oprichting van he1
"Actiecentrum Benelux voor staatkundige eenwording" reeds in januari
j.l. plaats vond, hebben de werkzaamheden van de stichting in feite
nog geen aanvang genomen. Het staat trouwens nog te bezien of zij
doorgang zullen vinden, gezien hetgeen de laatste tijd in Nederland
door het Verbond Recht en Orde werd ondernomen. Hierbij wordt allcreerst gedacht aan de vergadering, die op 7 September j.l. door het
VRO te Dordrecht werd belegd en waar o.m. de volgende besluiten wordc;
genomen:
a. de Verbondsleiding zal bij een Presidium berusten, waarin voor
Noord-Nederland Mr.

, voornoemd, en

beroep wiskundige, wonende te
, voornoemd, en
zitting zullen hebben;

, van

, en voor Zuid-Nedcrland
, wonende tc
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- If b. genoemde personen zullen voor hun gebied een "politiek bureau" vormen. Deze bureaus zullen - elk voor hun eigen gebied - verantwoordelijk zijn voor de naleving van het handvest en voor de te volgen politiek, waarvoor dan weer verantwoording aan het gehele Presidium
moet worden afgelegd.c. het Presidium in zijn geheel beslist over algemene zaken de Beneluxlanden betreffende;
d. het Presidium is aan niemand van de leden persoonlijk verantwoording
verschuldigd;
•^

Alle leden zullun elk bevel van het Presidium zonder ineer moeten uitvocren. Hot Verbond zal dan ook op "soldateske" wijze worden geleid;
door het Verbond werden • voor het geven van op dit doel gerichte
instructie - voor Zuid-Nederland de
oud-SSer

en voor Noord-Nederland genoemde

aan-

gewezen;
e. teneinde het Verbond naar buiten toe een militante groep te doen lijken zijn de leden verplicht elkaar met "kameraad" en "kameraadske" a:
to spreken. Slechts op bijeenkomsten waar de "kameraadskes" de taak
van verzorging en propaganda toegewezen krijgen, zullen zij met "hostesses" aangesproken mogen worden;
f. op alle bijeenkomsten van het Verbond is het een gebod op tijd te komen; wie te laat komt, zal slechts worden toegelaten indien hij of z:
^

zijn excuses aanbiedt en voor het te laat komen een plausibele reden
heeft;
g. als een lid van de Verbondsleiding een zaal binnenkomt, zullen de
minderen(de gewone leden) alien moeten opstaan on eerst dan weer hun
plaats mogen innemen, nadat hiervoor door de nieerdere(n) toestemming
is gegeven.
6.

Eveneens werd ter vergadering de "V7erkorde>: voor 1968/69 samengesteld, neerkomende op het volgende.
De statuten voor een "Verbond Recht en Orde" zullen - v.w.b.
Vlaanderen - worden opgesteld door Mr.

te

voor Nederland gedaan wordt door Mr.

r

vorderd zou zijn.

, terwijl dit

die hiermee al flink ge-
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- 5De propaganda zal in Vlaanderen vooral tegcn alles wat "links" is
(w.o. de Prove's) gericht worden, omdat de meeste burgers niets van dergclijke lieden moeten hebben. Indian door net Verbond tegen dese personen geageerd wordt, zal dit - zo m.eent men - beslist een behoorlijke dosis goodwill kweken. In een later stdium zal men dan ook andere. personen en organisaties aan de kaak kunnen stellen, zonder veel bezwaar van
de zijde der burgerij.

VERBOND RECHT en ORDE
DIETS - NATIONAAL SOLIDARISTISCHE BEWEGING

Antwerpen, 31 olrtober I$S8.
Vleminckveld, 3I.(verbondssekretariaat)
Tel. 03/32.20.46

Mevrouw, llGjuffrouw, Mijnheer,
Zoals U reeds weet gaat op zondag 10 november
a.s onze I^DEgDAG door te Antwerpen.
gegeyens .:
zaal
1111 Blazoen", Gemeentestraat, 5 te Antwerpen.
uur
stipt 14 uur !
sprekers B3ZELJER Bernhard, verbondssekretaris rijksnederland
FONT3YN Leo, yogaleraar
TER110NIA Carl, verbondssekretaris zuid-nederland
VAN NIEROP Maarten, oud-dinaso
V7IJCKMANS Armand, verbondsleider
zang
DID BLICK Jozef
doel
- weIke methode volgen wij voor
studentenniilieu^
oud-dinaso's
c militantentrerking
- levensvorming
wie ?
leder die dit schrijven ontvangt wordt verwacht.
Indien U werkelijk niet kunt aanwezig zijn wordt
uw verontschuldiging verwacht bij de verbondssekretaris.
nieuws
Naast een talrijke afvaardiging uit rijksnederland
zullen ook franstalige leden aanwezig zijn. De
working bij de franstaligen gebeurt voortaan onder
naam van LIGUE DROIT et ORDPJJ.
Daar U belangstelling hebt voor de vorming
van onze leden, de methode van werking en de uitbouw van ons
Verbond is uw aanwezigheid ditmaal zonder tieer noodzahelijk.
Inmiddels, kameraadschappelijke groeten
in de Nederlanden en Orde.
de Verbondsleiding

VERBOND RECHT en ORDE
DIETS - NATIONAAL

SOLIDARISTISCHE

BEWEGING

Secretariaat N.-Nederland
Postbus 210

DORDRECHT.

Postrek. nr. 1667759
t.n.v. Penningmeester
Vorbond Recht en Orde
t., PAPENDRECHT
Dordrecht, december 1968

Geachte G
Voor de eerste maal zal door one tferbond in Noord-Nederland
een kaderdag worden gehouden. Leden uit zowel Noord als Zuid
worden op doze bijeenkomst verwacht. Diverse onderwerpen betreffende de werking en de doelstellingen van "Recht en Orde11
zullen door verschillende sprekers worden behandeld. Tevens
zulltn een aantal dietso strijdliedcren worden ingcstudeerd
(zoals dat ook mot veel succc-s op onze vorige kaderdag in
Antwerpen is gebeurd).
Nu heeft de Verbondsleiding deze keer besloten bin uitzondering sympatiscrende niet-leden uit Noord-Nederlana tot dekadcrbijecnkomst toe te lattn, om hen zo in do gblofei~.nht-.id te
stelli,-n met net Vorbond kennis to maken.
Het is ons daarom een gonoegen U hiervoor t;. kunnen uitnodigen. U wordt verwacht in de Americain, Groenmarkt, 53,
te DORDRECHT, op Zondag, 15 december a.s., om 14,45 uur
Gaarne hopen we op uw aanwezigheid te kunnen rekenen.
Met dietse groot in
de Nederlanden en Orde
het socretariaat.
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VERBOND RECHT EN ORDE
ORDO DUCIT AD DEUM
9e Jaargang nr I
I9§9
Tl Ill<%THRIFT
• •uvo^nniri

door uitgever
X2£52S^eS_ _

ZSE^SS^SSS^SiSEiSif-S •'
A » ^idckms-aSjHoyaertstraatjSjWilriJk. Tel. 03/4-9.64-.8?
^^ Bezemer ,0ranjestraat ,4-8,Alblasserdam.Tel.01859/34-12

zondag 19 januari 1969
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15 uur stipt lokaal "In den Beer", Grote Uarkt,32,IIechelen.
inhoud van de eerste kaderdag van net jaar :
- politieke richtlijnen voor 1969
- persoonlijke en politieke vorming

S
=
=

ELIQ3 L3ZIS VA1T HET KONTAKTBLAD V/ORDT V33RWACHT I IITDI'JH U
1
WSRZDLIJK ?TIET AAHWEZIG KUNT ZIJN WORDT m7 VER01TTSC1IULDIGING
"
VOOR DS ICADERDAG OP EEN VAN DE VERBONDSSEKRETARIAT3N VERWAGHT,

j;reinen 5 I, regelmatige verbindingen uit Antwerpen en
Brussel naar Mechelen.
2, trein Rijsel-Mechelen enz,
vertrek Kortrijk 12.50 u,
Gent
13.36 u,
aanlcomst MechelenI^-,22 u.
golieve U omaiddellijk in verbinding te stellen oin
- aan te bieden personen met uw auto nee te nemen
- te nelden dat U wenst mee te rijden
Jozef tel. 36.38.39
opgelet vertrek: 13.30 uur lokaal "'t Blazoen",
.
Gemeentestraat , 5»Antv7erpen,
Gent
•; IK. D'Hondt Erik tel. 09/26. 16. ?8
E5rTJri£k •! lid. Deconinck J. tel. 056/425.78
LimSurg
; i:ct UG Bi-uyn Arthur tel. 011/550. 4-5
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- 2niet vergeten ?
Uw lidgeld voor 1969 NU in orde be brengen door storting van
150,~ D? op postrekeing IOI5.-I68 van het Verbond Recht en Orde,
Cuylitsstraat, 94-, Antwerpen I.
Door spontaan nu de storting te voldoen helpt U onzo administratie,. Dank bij voorbaat !
vorvolg tekst uit vorig kontaktblad
Een solidaristische staat, omdat net principe van de persoon ons
hoilig is, omdat we werkelit1ke democraten willen zijn, on in de
politielc een workelijke democratie onmogelijk is,
D^coci'atie , ontleed net woord, het is al duizenden malen gezegd
is mederegering van net volk, of een regering van het volk door
neb volk, liaar om mede te regeren moot ge toch nede kennen.
Wilt ge nu-werkeligk dat de eenvoudige man van de straat,.,
Sn 20 komen we tot het huidig systeem dat de partij die het handigsto « lie zeg niet het duurste - reklamenbureau heeft gehuurd, het
me3sbo winst bookt bij do verkiezingen, en dus de beste is...
Hederegoren zoi U toch ?
Noen, dat niot, maar wel een regime van echte volksmedezeggenschap:
het regime van do bedrijvon en van de beroepon en van de grote
geestelijko gemeenschappen van de volksgemeenschap.
Door zulk een regime sal de organische solidariteit tussen de
volkssenecnschap en staat, tussen werkgevers en werknemers in elk
bedrijf, van alle bedrijven en beroopen tot \velzijn der aatie
verhevon \7orden tot publiekrechtelijke werkelijicheid.
Het tv/eede bolan^rijke punt :. de leiding.
Het ie duidelijk dat we voor een totaal nieuv/e opvatting van de
staatsstruktuur en van het staatsbeleid staan, Hioruit volgt dat
de leidinp; vc..: het Verbond Rccht en Orde bokwaam en boreid noet zijn.
een machtsvoruiiig aan te gaan om mede een chaos in de eerstvolgonde
;Varen te vermijdoii.

- 3~
'v. moot do leiding van ons verbond in zelrero zin aangcpast zijr_
aan d-3 staatsstrukta.ir zoals ,vij ons die voorsfccllon.
T<:. v'- r '0ondslciclor, hoogstc vprantwoordelijke in iiet verbond zal
ci';c:rc'.?.cb.tig allc nodige beslissingen nemen, Hij wordb rechtstreeks
t•'"•-;:;_;;: &t 3. en door net; cla^elijks bestuur. Aangezicn z x j werken onder
h ' ~ rcct.tsureeks bevel van de verbondsleider zijii 20 dan ook alleen
aa:t. hc;:a vorantxTOorcleli.^khoid vcrschuldigd, en Irunnen ailecn door
''••.cm -i!..-.- en afgestelci worden.
jje vcrboj.:clsloiGor roept vorder pjeregeld het PresidiuE bi.joen. Bit
kan 2cbeu::c:n tor gelegcnheid van speciale beslissingon van de verbo.idsleicier die daarvan gebruik maakt om he t prasidluin fce recdplegc-n.
He': presidium bostaat uit sp^cialisten (dienstioider) aangeduid door
de vcrboiiclsleiclor on verder v.it de gouw-, gewestlc-iderG on diverste
socr;3 tar-is sen.
Het dcrclo belang.vijlre p\u\ • de kourploegen.
Kc'.ivplD-.gc-n in plaafcs van Icden, wa.at iiider die bij ons aansluit
zo.i aoeten bese^fon dat de sfcri^jd ao belangroijk is, oil cTat de
porsocnliQjcc ver^nt'vcordolijkheid van ieder van ons so groot is,
dai: fc f^ccn sprakc no.?; zi.jn van papieren leden.
1° Icder lid zal aicli zodanig van de noodzakelijldieid van onze
ovlos'^rj-g overtxiigen, 'Lit iiij zich niet alleen solrla^L voelt, ciaar
solu•-.'..;•; '/an COM lcp;or in staat van alarm. Eerst dan, en clan alleen
zal iiij c.ie persoo':. -31,3a 7/aa'i?op hct Verbond Heclib en Oicde l;an
re.1-. ...e.:i, on wac.r.iooe :q.c verbondsleider dan ook relcening j-.al kunnen
her 'n voor het ncraen van zi,jn beslissinge:n. fir gesien die beslissiii":G:-_ zo s\?aar wc^cn, cicg op geen enlrole plaats, op gcen enkele
trap van onae bcv/eging ook maar enige aarzelin^ of uitstel zijn bij
het uitvocren van do boslissingen van de leiding,
Dit. Toot iodcr van ons in zich laten doordrin^en dat geen enkele
berlissing gcno:ien v/ordt dan na rij? ber3ad : en na wikken en wegen
van al net voor en hat ten,en voor de hels be^eging, naar ook van de
gevol; ar: voor ..cJer van Ce lodan die aan de uitvoering van de beGlin.^iag sullon nedr;worker.-

- 42° leder van de leden moet door zijn persoonlijke gedragingen en
voorkonen een levende dagelijkse propaganda zijn voor onze beweging
en voor onze levensinstelling. Daar waar net moselijk is moot ieder
van ons door zijii woord en geschrift een voortdurende propaganda
voeren. Is dit in gegeven omstandigheden niet mogelijk dan moet
zijn houding zo zijn.dat bewust of onbewust door zijn omgeving
opgemerlct wordt; die is ook van net Verbond Reciat en Orde.
3° Ieder van. onze leden moet ten alien tijde bercid zijn moreel en
ook financioGl alles op net spel te zetten om een ander lid in
nood te helpen. Daar tegenover staat dat geen enkel lid het recht
Ueeft die steun in te roepen.
Allecn indien we tot deze levenshouding k^H^nen geraken zullen we
als bGweging worlzalijk tot een eenheid en tot een macht groeien.
Als voorbecld hiervan zou ik het histarisch wonder van het jodendom
kuiinen oproepen dat door de jaren verspreidt over de hole wereld,
vervolgd hier, bekanipt daar, uitgemoord ginder, door de eeuwen
heen hecf t sfcaiid gehouden, en met wiens macht de macht van geen
enkel ander vollr kan vergeleken worden. Ik zei ook dat geen enkel
lid het recht heeft die steun in te roepen. Dit om te vermijden
dat in onze beweging mensen zouden infiltrerea om gemakkelijk aan
f inancio'le hulp te komen. Deze houding' van onze leden zie ik tevens
als een voorafbeelding van ons toekomstig ekonomisch stelsel waarin
elk der leden zijn verantwoordelijkheid tegenovor de corporatie,
waarvan hij deel uitiaaakt, zal hebben. Maar tevens vraar de corporatie
de plicht zal hebben geen enkele der leden te latcn vallen tenzij
big een duidelijke vorwaarlozing van zijn solidaristische plichton,
(vervolg volgend kontaktblad)

zondag 19 januari a.s.
Nationale K/vDBRDAG te MECHELEN
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VERBOND RECHT en ORDB
DIETS - NATIONAAL

SOLIDARISTISCHE

BEWEGING

Wilrijk-Antwerpen,! januari I1
Royaertstraat, 8.

Aan : ALLE leden van het
Verbond Recht en Orde.
Waarde Kanieraden,
Het deze wens ik U en uw famille een voorspoedig 19
Moge het nieuwe jaar voor U en de uwen vooral veel voorspoed en good
gezondheid brengen I Tevens dank ik U voor het vertrouwen dat U in h
voorbije jaar in het Verbond Recht en Orde hebt gesteld en wij sprek
de wens uit, dat onze relatie ook in het jaar 1969 bestendigd en ver
stevigd moge worden.
In 1968 is gebleken dat vele leden van het Verbond
Recht en Orde bourgeois, pantoffelhelden en kat-uit-de-boomki^kers &
Bit betekent "mensen zonder ruggegraat" op ideologisch- en vooral op
bewegingsvlak. Het Verbond Recht en Orde bestaat voor meer dan 50 %
"leden die nooit geen ti.id habben". Wist U dat het grootate deel Ymn
onze leden cp dag en uur van een vergadering de kachel dient aan te
maken of grootmoeder moet gaan bezoeken...U meent dat ik.overdljf II
Neen vrienden, indien U even ernstig wil overlopen wat uw prestatiea
waren in 1963 voor de gedachte van het Verbond Recht enO"rde, komt U
tot het resultaat, dat die beweringen w61 opgaan I
Ergens dienen wij "halt" te roepen. Deze jaarwende
hiervoor misschien wel het beste ogenblik. Bit geldt zowel voor de
jongeren als voor de... .ouderen ! vVant deze laatsten hebben nu meer
dan ooit de taak de hoeksteen te vormen van ons diets-r^^tiionaal soli
daristisch verbond. Het wordt tijd dat ieder van__ons zijn verantwooi
deli.jkheid f-pneeut. Ons verbond kan geen"meelopers~In ziLjn rangen
dulden, V/iJ maken ^edaan met de bourgeois-mentaliteit en voortaan la
elk lid - zonder uitzondering ! - op onze bijeenkoinsten aanwezig*
Akkoord ? Verder konlcreet even dit :
I ) zondag 19 anuari I9 :
^
u
» P^aats e n u u r wor<d«
ie5ege3e3l3."~Hou3^~3eze~zon3ag~zeEer""vrij want het is
nprekend dat el.1.: lid iaierop aanwezig moet zijn, wil hij in het wet
jaar 1969 nog in de mogelijkheid zijn om onze idee en onze politic
richtlijnen uit te 'dragen. 7/ij hebben Brussel gekozen voor deze kfl
dag rpdat elk lid - waar hij of zij ook wone in de Benelux - in dc
rnogelijkiieid zou zijn bij gladde baan per trein naar Brussel te kc
De'treinen zullen bij vriesweder "zeker" nog rijden als het pep ai
niet meer mogelijk is.
2) Indien U het lidgeld voor 1969 nog niet betaald hebt. gelieve dit
nu in orde te brengen door storting van I50t-iV op pos^rekening nr,
1015.168 op naam Verbond Recht en Orde,Cuylitsstr.,9^|Antwerpen
I.Iisschien ben ik te scherp geweost bij het be| '
heb nieuwe jaar...mogelijk ! Maar wij mogen niet.
zonder de werken dood is. De daad staat gewoonlJKJkjiy. evenred^
tot het geloof, Kameraadschappelijke groe1
!j
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Betr.: Nationale Kaderdag Tan "Recht en Orde".
Bijl. : 1.

Van

werd

het

rolgeade vernonen.
Op zondag 15 decenber 1968 rond in zaal "Americain",
Gtroenaarkt 53, Dordrecht, een Nationale Kaderdag plaats
van "Becht en Orde".
Aanwezig waren 16 personen, vaaronder

Andere aanvezigen waren Belgen.
De o« 13.00 uur geplande bijeenkomst ging niet door. Aai
wezig waren namelijk de journalisten
Tan ,
"Elseviers Weekblad" en
ran "Vrij Nederland".

VERBOWD RECOT E*J OF,DE
''

•
i i " {'

fj

\"
'

ORDO DUC|T AD DEUM

>

Jaargang nr 12

TUDSCEiRIFT

=

door uitgever

verzonden
erbondssekratriaterL :
A « ^idcicnians, Eoyaertstraat, BJ \:ilrijk.!Del*03A9c6^.{
B. Bezeiaer, Oranjsstraat , ^, Alblasserdaia.5?el.OI859/

porsooruioke'reclenen is KG. C, Ternonia niet near in de
alijldieid de I'jmc
ron dieiit voortaa
soiidsii! r/orclen aan
\7ilrijlc - AatTrer.pen.

? sisJLYerpeten^?
E
=
=
«
=

Uw lidgeld voor I9S9 NU in o.rde te brengen door storting van
150,- i> op po?trek-::.;~.^"101>,.Io8 van hot Verbond Recht en Orde
Cuylitsstraat> 94» Aatwerpen I.
ioor spontaan ru de storting te voldoen helpt U onze adminir£..:: r:\tdi. Dank bij voortaat !

zondag 15 december I960
ITationals • K A D E H D A G ' t e '15 u-or stipt lokaal "Americain'1 , Groennarktj 53.
rn i BUYSS3 Cyriel •
LEEWARDS Paul
.
. "VAST ni^HCP Maarton '
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Eet doel v/aarvoor we stridden, is,, te zorgen, dat
het leven en de vermenigvuluiging van ons volk
verzekerd zijn cat er voedsel zal zijn voor onze
kinderen, dat het vaderland vrij en. onafhankelijk
zal zijn, opdat ons volk rijp mag worden om zijn
zending te vervullen, die hea door de schepper van
het heelal is toege\vezen.
Vertrekkend van de bepaling van ons doel, willen we do leer bepalen
en de weg die we. te volgen hebben aanduiden. Bit zal gebcuren in
vier hoofdpunteni A- de leer, B- de leiding, C- de.keurploegen, Dde massa*
lla de uiteenzetting zalU begrijpen, dat, wil onze beweging een kans
hebben op slagen^ wo deze weg mooten gaan, en, onze beweging meet
niet een kans hebben op slagen, onze beweging moet slagen, zoniet
gaat ons volk als volk ten gronde, en daar dragen wij dan de grote
verantwoordelijkheid voor,.want wij hobbon de weg gezien, en door
onze luihoid en lajfheid zal dan die weg niet gegaan wooden. Die
verant\voordelijk!icid is veel groter dan die van hen die, in goed
vertrouwen en eorlijke oprechtheid, een andoro \veg volgon. Zij
bereiken het doel niet, ze hebben zich alleen van weg vergist; wij
v/isten de weg, niaar waren te laf: dat zou erg, zeer.erg zijn.
Een politiek doel als dat van ons verbond zal nooit, inaar dan ook
nooit worden bereikt door voorlichting, en al evenmin door do
heersende nachten te beinvloeden, maar uitsluitend en alleen door
de verovering van de politieke macht.
Het getuigd van weinig psychologisch doorzicht te willon veroncerstellen dat voorlichting alleen voldoende zou zijn on dc profitcurs
en soutenexors van het huidige politieke paljassonspel te docn be~
sluiten van de kaas weg te gaan, en te zeggen dat het nu aan onze
beurt is. Want die heren denlcen, dat, een ziaal wij aan de macht.
diczclfde konmedie zal voortgaan, ciaar dan ten onzen bate. Zo rot
is het huidige politioke systeen dat niet alleen de profiteurs ervac
naar evengoed de gewone man van de straat niet kunnen geloven. dat
er ook een andor nogelijkheid zou kunnen zijn. En dat zal dan oen

van onse eerste en moeilijkste opdrachten zijn; onze volksgenoten
daar van to ovortuigcn.
Maar die methodc uitgoschakeld onwillo vcr. hoar zoer duidelijko
onnogelijlchoid, schiet er niets anders over dan die politioke mac tit
ta vorovoren, want een idee als de onze hcett niet alleen hev; rectit
op vcr;7ezenlijL:in£, de dragers van die idee hebben do plicivc. do
heilige plicht, of als ge wilt de verdomde plicht die idea to vc-rwezenlijken. Hot zou werkelijk heel wat gemakkelijker zijn zicii
een klein beetle in te spannen, de mensen voor te lichtcn, or. ::^Gods v/atcr over Gods akker laten lopen. Als U rncent dat uw vsr.'i.-•:•woordclijkheid dan gedekt is ga dan naar huis, want, gezien de te^c-.i
strevers, zal de strijd hard en gevaarlijl: zijn, en xvij wilier. IIG^;
dit zegcsen: Succes is op aarde de enige waardcmeter voor de ^vistheid van een ideo. \!e zijn dus verplicht de strijd aan te gaar,. o^.
diezclfde strijd hoe zwraar- en las tig ook, te winnen..
t

• •

•

Als eerste belangrijk punt hadden we bepaald: de_Leer.
Zonder een duidelijk uitgesproken leer, evengoed op nation^.a^ s.ls op
sociaal vlak, is het niet mogeiijk een leiderscorps te vor2.cn4 ..z:-;.
keTirplocgen op. te voeden, die in staat zijn de strijd te vosi-ori er.
te winnon.
Wij v/eten alien dat het gaat om de Nederlanden, we v/eten ook f&t
het gaat om solidarisme.
De ITederlanden; \7e zien in de eerste instantie de gedecentrali.£ic_-^s
gouwen van ITederland, Belgie, Luxemburg. Dit is dan. ook •srerkdlij;..:
het eerste duidelijke politieko doel van onze actie: de herc.-'-^.vi.ir.;
van die deelstaten in een werkelijke politiekc eenheid.. Ilaar in cvveec
instantie zien v/e daarnaast een politieke invlocdssfoer: Praris -.'Ixanderoii, Artesie*, Picardie, de gebieden die duidelijk nog door r-ns vcl]
wordcn bewoond, en in derde instantie de Duitsc laagvlalcte ust £it::i
Kansastedcn, Rijnland en zo naar Elzas-Lotharingen, gcbieden v/sarvan
niet lean gcloochend 'worden dat de historischc en culturole wi^selwerlcing van zo grote betekenis zijn geweest dat we do bowoiiers iaarvan onmogolijk als vreemdelingen kunnen afwijzen. vices gerust. :a
plannon geen verovcringsoorlogen, maar als ze bev/ust onze sccialc
leer willen aanneaien zullen we hen met open armon ontvanger...

Wij willon duidcliok zijn en ons bij do huidige werkeli'jkheid houdeni
Onze strijd gaat om de politieke verwezenlijking van Benelux,
Maar - e"6n grote maar - een eengemaakte Benelux op de huidige. pseudodeniooratische basis interesseert ons niet. Hot andere v/oorden: wij
willen geen politieke staat Benelux, maar een 30LIDARISTISCHE STAAT
DER KEDDRLANDE1T.
(vervolgt)

B B W E G I N G 3 L B V E N

gewest G E N T
..
20.30 uur spreekt de Heer Llaarten-VAN NIEROP
in het lokaal "Roeland", ICorte Kruisstr. ovea
"Is het Diets-Nationaal .Solidarlsme de
oplossing voor de toekoast ?"
Rationale KADERDAG te D'O'H-'D'R E C H T,
15 uur lakaal"Americainll,Groonnarkt , 55.
====»

ALIEN OP POST

=====

'- vertrek te ANTYriJRPElT met personenauto's
te 12.30 uur stipt aan het lokaal
" ' t Blazoen", Ger.centestraat, 5.
de verschillende goweston ncaon

op met hun sekretariaat om samen de verplaatsing te regelen of tcl* met
A. Wijcknans tel. 03A9.64-.G?
.J. De Blick tel. 03/36. 5G. 39
A; De Bruyn (Limburg) tel. 011/550.45
Erik D'Hondt(Gent)
tel. 09/26.16.78

:

AKNESTIE wandeltocht door AIT^^HP^IT op
initiatief van ge\7eVt 'Antwerpen nie"t bedoeling aandacht van de bevolking te trekken op kerstvrede/annestie.
Hoe , ?. VfondQltQchit. op de stoep met o.a. plakkaten Amnestie/ICerstvrede
Ve r zanQ1 plaat s en uur ? 14 uur stipt aan lokaal ".'t Blazoen".
Wegwijzer ? G^aeentestraatt Astridplein, Kcyserlc-i, Leysstraao, L'cir.
Groenplcin en terugkoren langs de andere zijde met ontbiriding vcor
lokaal " *t Blazoen".
.
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9e Jaargang nr 2
20_^anuari 1969
JDSCHRIFT

door uitgever
verzonden

-tferbondssekretariaten :
A. Wi;jckmans,Royaertstraat,8,Wilrijk. Tel. 03/49.64.8?
B, Bezdnwr,Oranjestraat,48,Alblasserdam.Tel.OI859/34I2

Het laatste nummer van tiet kontaktblad ligt voor U indien
U het lidgeld voor 1•969 nog niet betaald liebt.
Tevens zullen v/ij U geen uitnodigingen meer zenden daar U
Seen beloncstelling hebt voor onze working,
U kunt dit nos voorkonen door nu onraiddelliok 150,-ft1te
storten op postreker-l^ 1^15.168 van iiet Verbond Recht
en Orde, Cuylitsstraat, ;'*-, Antwerpen I»

Voor rijks-nederland dient U over te schrijven op postrekeniii-* 1657.759 t.n.v. penriingmeester Verbond Recht en
Crde te ropendrecht^ bedrrv; is 12 Old.

Belan.Q;ri,jk voor U I
Voortaun v:or'ieri voor
goen
. Do a^
IIDLITAJH^LAD geldon

EU.S I e e c net b e -;re •-*

• • f ; 1 o vo n. !

ZONDAG 23 FLBIxUM;! a . H . ."ATIQIiAT.l- KADoRPAG to

Op zondag 19 januari hield net Varbond Recht en Orde eon
te Mechelen. Met verbond was vortegenwoordigd uit alls ge westen
van de Nederlandoii.
Verbondsleider A. V7IJCKUANS hield een kernachtige inleidingsrede
waarin hij de gedragslijn van de organisatie uitstippelde :
1. een ^esloten werkzame kadergroep die de vorming bezit
2, claarnaast a a werking van net solidaristisch ak tie front,
als studenten- en militantenwerking.
Als eerste sprckor kvyam dan Kd. B. Bezemer_uit rijks-nederland,
die.een betoog hiold over de gedachte van de volksgemeenschap.
Ufa een varklaronde en intense woordenwisseling kwam als intermezzo
Kd. J.De Bliclc de leiding nemen van een zangstonde, waarin de
strijdliederon warden begeleid door een militant met gitaar,
Als tweede spraker kwam Kd. M. VAN NIEROP die handelde over
conservatieve en progressieve strekkingen in de huidige politiek.
Hij wees erop dat net verbond geen conservatieve beweging was op
sociaal- ekononiisch en politiek vlak. De beweging wil een radical
sociale en economische structuurhervorming door hot solidarisme.
Daarom zijn wij juist een vooruitstrevende beweging I

tekst vervolg op vorig kontaktblad
Het vierde belangrijke punt : de_massa.
Dit punt is evon belangrijk, in sommige gevallen nog belangrijker

dan de vorige, want met kaders en militanten zullen wij nog niet
een macht kunnen vormen, tenzij wij ook de massa voor onze ideeSn
zullen gewonnon hebben.
1° De grote massa kan nooit tot onze ideeffn worden opgevoed door

haldslachtighedon, en eve main door het slappe poneren van een
zogenaamd opjectief standpunt, maar alleen en uitsluitend door een

campagno, die zich onvoorwaardelijk en fanatick eenzijdig richt
op het te boreiken doel.

Hier wil ik als Intermezzo even verhalen wat ik een dezer dagen
neb meegeraaakt, Voor een vergadering van voor one goedgezinden

- 3spreokt iomand die door de voorzitter wordt aangekondigd als van
hot Verbond Recht en Orde. Ik voeldo mijn borst uitzetten, het ging
over de Noderlanden en Orde. Er werd over de vlaanse boweging gesprokon, or v/ercl gecproken over Benelux, en over een mogelijke
politic-he aaneensluiting, or word over federalisme gesproken, en
terloops \7orcl aangehauld dot een inogelijke oplossing de zes gouwen
in Bel^ic* sou zic'^. '-Vie kan nu overtuigd worden op ecu vergadering
van practi'sch allom^al flaminganten dat de oplossing, de enig
mogelijkc oploasiii£ voor onzo problemen ligt in de gedecentraliseorde
indeling in souwen, als er slechts even wordt op^amerkt dat dit
ook eon oplossiiig sou kunnen zijn, en sis in het daaropvolgende
dobat do spreker niet oens naar dit middel dierf grijpon om verschillondo voorjestelde moeilidkheden op te lessen, Een wie van
ons kan sich voorstellen dat over de Nederlanden en Orde kan gesproken worden door iemand van het Verbond Reoht en Orde zonder dat het
woord Solidarismc valt ?
Neen, op die manier zal man niersnd overtuigen, zeker do massa niet !
Deze kan men niet overtuigsn door te zeggen dat wij stilaan groeien
naar de Nedorlanden, langs Benelux om. Voor ons de benen en voor hen
.de Iux3 I Neon v/o zullen de man van de straat moeten overtuigen dat
zijn hele wezen nederlaads is en dat hij slechts een volwaardig nens
zal zijn als hij dit ook officieel is. Honderd dertig jaar long wordt
er reeds op gehamerd dat hij vlaming is, nu eerst begint in de werkelijko arbeidsmiddonc de overtuigiag voet te krijgen dat hij dit ook
is. Als U hier rekening wilt mede houden, dan suit U begrijpen dat
sen groeien langs Benelux om nog lang geen nationaal gevoel zal
wakker roepen. En vergeet ook niet dat een "denocratisch" Nederland
ons niet interesseort.
Hetzelfde stnat ons te wachten voorwat het SOLIDARISL/E betreft. De
naam wordt stilaan door iedereen gebruikt, het gaat er striks meo
als niot het woord fc.scisme, maar dan in onigekeerdo zin, iedere
tegenstandcr is fascist zo is straks iedere daad van de eigen partij
solidarictisch, \?r.t wilt U dan daarmee een arbeider overtuigen ?
Neen, het sal nodi^ zijn het woord corporatisme te gebruiken en te
bev:ijzen dat dit de enig mogelijke sociale oplossing is voor de

toekorast, willen v/ij niet ten onder gaan in het nivollerende on onparsoonlijlre kosmunisne« We moeten toch werkelijl: in een rotte bourgeoi*
mental!teit vcrzeild zijn om te kunnen geloven dat de gulden middenwag ons do oplossing zal brengen.
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APDELING^GENT

Dinsdag 20 januari spreekt Kd. Hare JAN3SENS',
studenten- en militantenvoorman S.A.P. over :
"CONTESTEREN of BOUWSH" ?"

Een bijzonder n k t u e e 1 onderwerp dat Juist
nu al onze aandacht trekt ! Daze vergadering
gaat door te 20.30 uur in het lokaal ROEIAND,
Korte Kruisstraat, 3 te Gent.

Woensdag 29 januari "GESPREKSAVOND". De Heer
"altor Kv. -'ion gocft can irilciding tot het
ZESI IG 3DERALIS3LIE. In het kader van de
huidigo strxiktuurplanning bijzonder aktueel !
Deze gesproksavond gaat door te 20.30 uur in
Inkaal M l t Blazoen", Gemeentestr. ,5 } Antwerpen.

Zaterdag 22 februari spreekt Kd. M. VAN NIEROP
te 15 uur in het lokaal "DE P^R3LHOEVEw,Schaapsdreef, 63 te Waterschei over :
"LINKS en RECHTS BESTRIJDEN IN SCHIJN ELKANDER..."

NU REEDS TS MOTEREN

ZONDAG 23 FSBRUARI a.s.
NATIONALS KADERDAG te GENT

'• I.D. No.

345

Betreft: "Verbond Recht en Orde".

«I o0

CHI 1 8 APR, t9W*

Op zondag 16-3-1969» te 15.00 uur, werd door h
"Verbond Recht en Orde" een nationale kaderdag gehou
in lokaal Century, Koornmarkt 26 te Gent..
De bijeenkomst was ,-aarlge.Kohdigd in liet Kontakt
blad van net Verbond, 9e/;jaargang nr. 3 van 15-2-196
en in net Ko
taktblad, 9e jaargang nr. 4 van 8-3-1969.
Aanwezig waren ongeveer 40 personen, nagenoeg
len uit Vlaanderen.
voorzitter gewest Gent n.g.o. o
de te 15.00 uur de kaderdag met een kort woord van w
kom, waarop aansluitend het " Grebe d voor het Vaderlan
werd gelezen.
sprak vervolgens over de
samenwerking van een onlangs opgerichte sportverenig
met het Verbond Recht en Orde en zegde toe, dat bij
voorkomende gelegenheden elke actie op zich zou word
bezien om vast te stellen of samenwerking mogelijk e
of noodzakelijk zou zijn.
hoewel in
het programma als spreker aangekondigd, bleek afwezi
te zijn.
, V.M.O.-leider Gent,
gaf een u
voerige uiteenzetting over het werk van de Vlaamse K
tanten Organisatie en vroeg samenwerking met het Vei
bond Recht en Orde.
hield
uitgebreid betoog over het binnenkort uit te geven
blad "Vrij Dietsland" en drong aan op uitbreiding VE
de werkingsefeer van het Verbond in "Rijks-Nederlanc
sprak tenslotte een kort sluitingswoord en dee
daarin mede, dat op 13 april aanstaande een bijeenkc
zal worden gehouden in de Abdij van Postel, waaraan
le leden van het Verbond moeten deelnemen.
Tenslotte werden onder leiding van
een aantal liedc
gezongen. De teksten van deze liederen zijn in fotoc
pie, gemerkt 3» bijgevoegd.
Te 18.00 uur was de bijeenkomst gefe'indigd.

I.D. Ho. 869/2
Betreft: Verbond Recht en Orde
en Vrij Dietsland.

2 t KOV. 1369
zend ik U, in fotoeopie, een exemplaar ve
de eerste editie van Vrij Dietsland, als orgaan van c
Dietse Solidaristische Beweging, over juli, augustus,
September 1969, waarin onder "Sen mededeling vooraf"
onder andere wordt verineld dat op 18-8-1969 te Antwei
pen in een vergadering net Verbond Reciit en Orde is c
geheven. EIUDii.
B.V.D.

>*
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Redactiesecretariaat : Vrij Dietsland, Postbus 8, Mechelen (Belgie)

DE DIETSE REVOLUTIE
«Solidarisme», om ieder misventand om.•Een medcdeling vooraf.
trent onze bedoelingen uit te sluiten. De
Met ingang van 1 augustus heeft de h*er
solidariitische
orde,
waarnaar Joris Van
Armand Wijckmans zich, om redenen \-\e aard,
uit de politick
terugggeSeveren ons de weg heeft gewezen, bete•kent een radikale breuk met de heersende
trokken en zijn funktie van Verbondswanorde. Het was van het begin af een
leider neergelegd. Volgens een bestaande
revolutionaire doelstelling. We kunnen ons
afspraak werd hij opgevolgd door de heer
echter niet aan de indruk onttrekken, dat
A. De Bruyn. In een op 18 augustus 1969
«Orde» de laatste jaren voor menigeen een
te Antwerpcn gehouden bijeenkomsr,
begrip was geworden uii de kategorie «de
heeft deze het Verbond opgeheven, om
ordestrijdkrachtenx, dc «ordelievende burdaarmee de weg vrij te maken voor voortgers*, «de bestaande orde», «de gevestigde
zetting van het werk en van de sirijd in
orde».
een organisatorisch en programmatisch
Wij menen het omwentelend doel van
nieuwe srijl. Daartoe werd opgericht : de
Van Seveseti trouw te zijn wanneer wij
Dietse Solidarirtische Beweging (DSB).
de voile nadruk leggen op het revolutionair karakter van het solidarisme.
En niet louter als «kreet» in vergaderinDaarmee werd 'litvnering gejiwen aan
gen en hoofdarrikelen : wij zulien de leden
voornemens, die reeds sedert enige mainvan onze beweging, man voor man, van
den bestonden, en waarover trouwcns in
dit revolutionair-solidaristisch bewustzijn
alle openhartigheid gesproken was. Over
doordringen. Want deze revolutie moet
de noodzakelijkheid van een nieuwe kocrs
zich in de eerste plaats in de geestesgesteldbeston d nauwelijks verschil van mening.
heid en in de levenshouding van ieder van
Het kwam er slechts op aan, de daartoe
ons voltrekken.
nodigc organisatorische stappen te zetten.
Dat bewustzijn zal ook het karakter van
Dit is nu gebcurd.
onze orginisatie bepalen : dat van een
NIEUWE KOERS
rusteloze wervende, veroverende, militante organlsatie.
De nieuwe koers is bcwust en ondubbelEn de gerichtheid van onze strijd op konzinnig revolutionair.
krete politieke en sociale doeleinden, zonDat wil zeggen : de Dietse Solidaristische
Beweging wijst de bestaande politieke orde
der ons geheel in de probleroatiek van de
aktualiteit te verliezen, in het bezielend
en dc gevestigde maatschappelijke orde
perspektief van ons politiek-sociale eindvan de hand, en stelt zich een fundamcndoel.
tele politieke en maatschappelijke omwenteling ten doel.
Daarbij zulien we geen ogenblik de lessen
Ons twecvoudig revolutionair doel beet :
van Van Severen vergeten, die ons het geDietsland en Solidarisme. Dat is hetzelfde
hcim van de konstruktieve revolutionaire
als «De Nederlanden en Orde» en als de
metode geleerd heeft, wars van herrie om
leus van; hex vooroorlogse Verdinaso :
de herrie, .wars van rellen om de rellen,
•Dietslan.j «i Orde» of *Het Dietse Rijk
wars van dat soort schijnrevolutionair,
en Or<is!> .
vcrniclend en brandschatrend straatru-

Op biz. 3 : Lees

PUNTEN UIT ONS
PROGRAMMA
^ Ons doel
•£• Benelux
•^ Dietse taalgemeenschappen
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Diets Gemenebest

staande wancrde van het establishment
sterker maakt.
Wij eisen vrijheid voor onze aktie, en zulien op onderdrukking en tcrrcur, van welke kant die ook komen, het militante
antwoord weten te vinden — maar wij
zoeken het geweld niet. Onze revolutie is
een omwenteling in de mens en daardoor
in de samenleving zelf. Tegtn alle gevestigde machten in, die die omwenteling
willen tegenhouden.
OPROEP
Leden van het voormalig Verbond, die
met ons het werk en de strijd in nieuwe
stijl willen voortzetten — oud-dinaso's en
zij die pas na de oorlog Van Severen ontdekt hebben — oud-oostfrontstrijders en
oud-vcrzetsstrijdcrs — studenten en arbeiders — onburgcrlijke burgers — alien
die gecn politick «opgemaakt bed» zoeken, maar mee willen bouwen en mee willen strijden (want wij zijn een beweging,
geen partij, en zulien dat ook.nooit worden, zodat er geen goedbetaalde betrekkingen te verwachten zijn bij ons) — alien die met ons Dietsland en het Solidarisme willen verwezenlijken, hen alien nodigen we uit, in kontakt te treden met de
Voorlopige Leiding van de DSB. Per
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IDEAA1 EN TAAK
DE TOESTAND
Machtsblokken betwisten elkaar de we-.
reldheerschappij en verdelen de wereld en
Europa in invlocdssferen.
In naam van ideologieen worden demarkatielijnen getrokken en muren gebouwd
dwars door volksgemeenschappen en zelfs
door stadsgemeenschappen heen.
Kleinc volken en volksdelen onder vreemde heerschappij worden onderdrukt en belemmcrd in him vrije ontplooiing.
Rassenstrijd.
Klassenstrijd.
Een klein deel van de mensheid is oververzadigd, de groce meerderheid lijdt honger en gebrek.
Bezittcrs van grote kapitalen bouwen nationaal en internationaal achter de schermen een ontzaglijke machtspositie op.
Miljoenen machtelozen worden fijngewreven in de machinerieen van technokratie
en burokratie.
Wetenschap en techniek worden dienstbaar gemaakt aan machtsvertoon en oorlogsvoorbcreiding.
Kunstenaars dansen naar de pijpen van de
vermaaksindustrie en van de diktators der
pseudo-kultuur.
Massamedia liegen en bedriegen, verstikken gczonde gedachten en maken gezonde
gevoelens belachelijk, kwcken haat en afgunst.
Reklame tracht de mensheid tot een kudde gelijkgeschakelde konsumpsiedieren te
verlagen.
De kerken pakteren met de goden van de
tijd, ze trachten zich te handhaven door
aanpassing en geven de mensen stenen
voor brood.
Het meedogenloze eigenbelang, ten koste
van alles en iedereen, als voornaamste
drijfvecr van handelen.
Angst, onvrijheid, vernedering, misdadigheid, dreigende onheilen...

ONSIDEAAL
Een solidaristiese wereld — dwz. een wereldgemeenschap van in vrijheid en
vriendschap samenwerkende gemenebesten, die opgebouwd zijn uit in vrijheid
verbonden samenhorige volken — en die
volken zich tot him hoogste levensvorm
ontplooiend door de samenwerking van
alle natuurlijke en vrije gemeenschappen
en groepen die een volk omvat — en dit
in de geese en volgcns het beginsel van
het solidarisme : de vrijheid van ieder individu en van iedere grocp wordt slechts

ORGANISATIE
ZES GELEDEREN

De Nederlandse mens kan slechts
volkomen en onbelemmerd zichzelf
zijn en zijn voile geestelijke wasdom bereiken in het kader der aloude, onsterfelijke Nederlanden.
Dat hij na 1830 Belg moest worden.
of Hollander, of Vlaming, of Waal,
beknotte en misvormde zijn wezen
tot een bespotting van zijn natuurlijk beeld.
LOUIS GUEUNING (In 1943)

geluk van de anderen, en deze beperkingen worden in vrijheid en met overtuiging
aanvaard.
ONZE TAAK
Wij, Dietse solidaristen, beschouwen het
als onze taak, onze specifieke bijdrage tot
de verwezenlijking van dat ideaal te leveren, dwz. onze Nederlandse, onze Dietse
bijdrage. Het is onze taak, de Dietse solidaristiese gemeenschap in Europa en in de
wereld te verwezenlijken. Naarmate wij
daarin slagen, zal nns voorbr'd ook andcrc volken inspircrcn. Dat is onze vaste
overtuiging. Wij kunnen echter niet de
verantwoordelijkheid voor de gehele wereld op onze schouders nemen. Die voor
onze eigen gemeenschap eist reeds (de voile
inzet van ieders persoonlijkheid.
ONZE BEPERKTE,
MAAR VEELOMVATfENDE
TAAK
Uit het voorgaande volgt de beperktheid,
maar ook de veelomvattendheid van onze
taak :
Wij zijn indirekt, maar met rechtstreeks
betrokken bij wat bijv. in Griekenland, in
Vietnam, in Brazilie, in Senegal, in Polen,
op Anguilla en in Afganistan gebeurt...
Wij zijn RECHTSTREEKS EN TEN
VOLLE betrokken bij alles wat gebeurt in
NEDERLAND, in BELGIE, in LUXEMBURG en in ZUID-AFRIKA, daardoor
ook bij de ontwikkelingen in FRANKRIJK en in de DUITSE BONDSREPUBLIEK, en bij de gebeurtenissen in de Ianden die met Zuid-Afrika lotsverbon'den
zijn : RODESIE, ANGOLA, MOZAMBIQUE, BOTSWANA, LESOTHO, met
SURINAME en de ANTBLLEN, met
KONGO en INDONESIE, wat het laatste
betreft in het bizonder bij de toekomst
van de ZUID-MOLUKKEN en WEST-

In haar borizontale struktuur omvat de
Dietse Solidaristische Beweging een aantal
formaties, waarvan reeds werkzaam zijn :
1. Het Studenten- en Arbeidersfront
(SAP);
2. De Werkgrocp Vrij Dietsland (WVD).
Vertikaal is de DSB gestruktureerd in zes
gelederen :
1. Pioniers. Van hen wordt maximale inzet verwacht, en zij betalen als kontributie 1 */• van het netto maandelijks
inkomen.
2. Leden. Van hen wordt een bepaalde
minimale inzet verlangd en zij betalen
een maandeli jkse kontributie van ten
minste 20,— Fr. of 1,40 gulden.
3. Simpatizanten. Zij betuigen hun stmpatie en geven daar blijk van door
financiele bijdragen of steunabonnementen.
4. Abonnees op het maandblad Vrij
Dietsland.
5. Adverteerdcrs in onze publikaties.
6. Bdangstcllenden : kopers van losse
nummers van Vrij Dietsland.
Tot welk gelid wilt u behoren, lezer ?
Meld u aan bij VRIJ DIETSLAND, Postbus 8, Mcchelen.

WEET JE NOG 7

OUD-DINASO
HOE VAAK WE GEZONGEN HEBBEN :
—
—
—
—

Ala llf morgen valt
En ik bltff alleen,
Kamoraad, 'k bll/f trouw
En ik vecht voor twee I

HlJ IS GEVALLEN IN ABBEVILLE...
En wat hebben we sindsdien gedaan ?
Laten we ophouden
met alleen maar praten,
met alleen maar
veteranen-herinneringen ophalen,
met zuchten, hoofdschudden
en klagen —
SLUIT U AAN BIJ HET
NIEUW-DINASO :

DE DIETSE
SOLIDARISTISCHE
BEWEGING

PUNTEN UIT ONS PROGRAMMA
ONS DOEL
Het doel van de Dietse Solidaristiese Beweging is :
DE OPBOUW VAN HET SOLIDARISTISCHE DIETSE RIJK
kort samengevat in de leuze
DIETSLAND EN SOLIDARISME
en als vokjt nader bepaald :
1. de opbouw van het Dietse Rijk der Nederlanden In Europa en de uitgroei
daarvan tot het Dietse Gemenebest in de wereld ;
2. de verwezenlijking in dat gebied van het solidarisme als persoonlijke levenshouding en als stelsel van maatschappelijke en staatkundige ordening.

BENELUX
De Dietse Solidaristische Beweging verkondigt dat Joris Van Severen roemrljker
gedachtenia is :
de
de
de
de
de

Vader
Vader
Vader
Vader
Vader

des Vaderlands
van Benelux
der Nieuwe Nederlanden
van het Dietse Rijk
van het Dietse Gemenebest

De Dietse Solidaristische Beweging wil de strijdende voorhoede zijn van het
Benelux-streven.
De Dietse Solidaristische Beweging streeft naar de ontwikkeling van Benelux tot
de totale en volstrekto eenheid van de huidige staten Belgie, Nederland en
Luxemburg in het nieuwe Rijk der Nederlanden, net Dietse Rijk.

DIETSE

TAALGEMEENSCHAPPEN

Het Dietse Rijk zal vier autonome maar in de nechte eenheid aller Dietse gewesten solidaristisch verbonden taalgemeenschappen omvatten, namelijk :
—
—
—
—

de Nederlandse taalgemeenschap ;
de Friese taalgemeenschap ;
een Franse taalgemeenschap ;
een Duitse taalgemeenschap.

KULTUUR- en V E R B R O E D E R I N G S P O L I T I E K
Het Dietse Rijk zal een krachtige kultuurpolitiek en een politiek van toenadering en verbroedering voeren ten opzichte van :
1. de historisch-Nederlandse gebieden
in Noord-Frankrijk;
2. het Nederduitse gebied in West- en
Noord-Duitsland.
Die politiek zal geen agressief of veroverend karakter dragen, doch zich laten bepalen door het herlevend Nederlands resp. Nederduits bewustzljn in de
bedoelde gebieden.
Naarmate de Europese een word ing
vorderingen maakt, waardoor de huidige
staatsgrenzen verzwakken en vervagen,
zal de vrijheid groeien binnen welke de
toenadering en verbroedering, uiteindelijk de integratie zich zal kunnen voltrekken van wat historisch samenhoort.
Bl»h»»nnnr !o an Klllft hot

De Dietse Solidaristische Beweging zal
deze ontwikkeling voorbereiden door
middel van haar kontakten met Nederlands-bewuste groepen in Frankrijk en
Nederduits-bewuste groepen in Duitsland. En via haar Friese tak met de Friezen in Duitsland en Denemarken.
De Groot-Dietse Rijksgemeenschap zal
in oostelijke, zuldelijke, noordelijke en
(over zee) westelijke richting een politiek van vriendschap en samenworking
voeren, en zo de krachtcentrale zijn van
het nieuwe Europa der solidaire volksgemeenschappen.

DIETS GEMENEBEST
De Dietse Solidaristische Beweging wil
al het mogelijke bljdragen tot bevordering van nauwe kulturele, ekonomische
en Dolitieke banden met de Republiek

Europa met het Dietse Rijk in Afrika in
het Dietse Gemenebest.
Wars van iedere vorm van neokolonialisme,
onwankelbaar trouw aan het solidaristisch beginsel der vrije en gelijkberechtigde aaneensluiting,
volgt de Dietse Solidaristische Beweging met aandacht en met een besef
van betrokkenheid en historische verantwoordelijkheid, de ontwikkelingen in
Suriname, de Antillen, Indonesie en
Kongo.
Zij wil alles helpen bevorderen wat de
historische verbondenheid van deze gebieden met de Nederlanden (hetzij kultureel, hetzij ekonomisch, hetzij politiek)
kan handhaven of versterken of herstellen.
Bij het verlenen van ontwikkelingshulp
komt aan deze gebieden absolute prioriteit toe.
Met betrekking tot Indonesie stelt de
Dietse Solidaristische Beweging zich
onvoorwaardelijk aan de zijde van die
Zuidmolukkers en Papoea's, die het
Djakartaans unitarisme afwijzen en In
een Indonesische federatie nun natuurlijk recht van zelfbeschlkking widen
doen gelden.

Aan Suid-Afrika
Al was Oranje's droom verzwonden,
en 't Vaderhuis gespleten dra,
Van Riebeeck heeft zijn weg
[gevonden,
in 't ongeschonden Afrika I
Uw trek is Odyssee geworden,
dank zij vergulde, Britse haat.
Pretorius sloeg Dingaans' horden.
Tweevoudig was «die groot
[verraad- I
Uw land waar brand en duivel
[krielen,
heeft mating aan Jan Salie's rouw I
Uw eeuwenstrijd eist leeuwenzielen,
en roept om Kruger's blik en klauw I
Uw volk werd groot, niet door zijn
[ponden,
maar door de wil voor zijn bestaan.
Door (elders die zeff sterven konden,
zoals 't Fourie heeft voorgedaan.
Gij hebt de kampen niet vergeten,
Christ! aan de Wet en de la Rey.
Het Woord van God brengt U het
[Weten,
rondom de ossewagens : VRIJ I
Keerrifm :
Wij zijn de Mosselmansen beu !
En helpen U, de eed gestand, *
Behden - Oranje-blanje-bleu :
Nieuw-Nederland.

unr ONS EUROPEES
PROGRAMMA

Les regions dans ('Europe
Le probleme des regions est devenu essentiel a notre epoque. Les pouvoire centraux des etats bourgeois et jacobins se perdent en conjecture
pour resoudre ce probleme dans le cadre de leurs propres frontieres el
dans le cadre de I'Europe des Six.
Un exemple de strupture regionale depassant le cadre des frontieres est
certainement celui de BENELUX. L'Union des Syndicats Communautaires
Europeens est partisan de cette idee en y mettant la condition suivante.
Dans le cadre de ('Europe, Benelux ne suffit pas. II faut bien analyser le
probleme regional :
1) Pourquoi les regions ?
Une region peut de definir par deux aspects : ('aspect ethnique et ('aspect
economique. Or, fort souvent les regions ethniques ne correspondent pas
aux regions economiques. Par exemple, on peut afflrmer que le Hainaut
est plus proche de la France que de Liege. Alors que Liege est partie
integrante d'une region economique comprenant la Sarre et la Lorraine
ainsf que le bassin de la Rhur.
En ce que conceme le pays flamand, II n'est pas absurde d'affirmer que la
Flandre francaise et les Flandres beiges sont bien plus associees ethniquement et economiquement que 16s Flandres occidentales et orientates
avec la Campine.
C'est dans ce cadre la que nous anarysons ('Europe des regions. La region
est essentielle pour I'Europe et son expansion. L'Europe ne sera unie que
dans sa diversity et non en faisant un amalgame ctes cultures ethniques
et des structures economiques des d I verses «petites patries* composant
I'Europe.
2) Notre analyse de I'idee BENELUX.
L'idee Benelux telle que ('envisage «Vrij Dietsland- est une idee realisable
dans un avenir proche. Elte a I'avantage de permettre la creation a une
echelle restreinte cedes, mais a une echelle depassant le cadre des frontieres dltes nationales etablies et pratiquement non modifiees depuis le
Congres de Vienne de 1815. L'idee BENELUX constitue un point de depart
pour nous Europeens habitant les Pays-Bas, le pays flamand, la Wallonle
et le Luxembourg.
Seulement, il est necessaire de voir plus loin, d'analyser les structures
futures basees sur les regions dans le cadre de I'Europe. C'est pourquoi,
nous USCE et EUROPE ET PROGRES faisons appel & tous nos camarades
disperses a travers I'Europe pour etablir des maintenant I'unit6 d'action
qui sera la base de la constitution d'un grand mouvement europeen retablissant les petltes patries detruites par la bourgeoisie capitaliste et par
les guerres dites nationales.
Nos camarades de France et d'ltalie OBUvrent en ce sens et nous faisons
appel a nos camarades de «Vrij Dietsland» pour qu'fls collaborent avec
nous.
PIERRE VERHAS.
Membra tiu Comit6 de r Union des
Syndicats Communautaires Europeans,
Secretaire du Cercle Europe et Progres.

1. On cwikkeling van Benelux tot ecn volstrekte politieke eenheid van de huidige staten Nederland, Belgie en Luxemburg.
2. Herindeling van het aldus verenigde
gebied der Nederlanden, in de geest en
volgens de metode van het solidarisme,
op basis van traditionele verbondenheid, ekonomische samenhorigheid en
historische gemeenschap van taal, in
«regio's» of gewesten.
3. Ekonomische, kulturele en politieke
samenverking met de huidige «Franse
Republiek» en «Duitsc Bondsrepubliek», naar het model van «Benelux»,
bekroond door een Diets-Frans-Duitse
politieke eenheid — maar samengaand
met een herindeling van het huidige
Franse en Westduitse gebied, in de
geest en volgens de metode van het
solidarisme, op basis van traditionele
verbondenheid, ekonomische samenhorigheid en historische taalgemeenschap, in «regio's» of gewesten.
4. Daardoor tot standkoming van de Friese eenheid, over de huidige DictsDuitse en Duits-Deense grenzen heen,
en van ongedeelde regie's in de gebieden die thans nog door de NederlandsDuitse, Belgisch-Duitse, LuxemburgsDuitse, Luxcmburgs-Franse, BelgischFranse grenzen doorsneden word en.
5. Volledige stcun en medewcrking aan
de uitbreiding van de Diets-FransDuitse politieke eenheid, in duidelijke
en westelijke richting, en (over zee)
naar het westen (Brittanje) en noorden
(Skandinavie).
6. Qnafscheidelijk samengaan van het
streven naar Nederlands - Belgisch Luxemburgse en van Diets-Duitse en
Diets-Franse samengroei, met dc wil
tot regionale indeling der betrokken
gebieden volgens het beginsel en volgens de metode van het solidarisme.
7. Krachtige bestrijding van ieder streven
naar zogenaamde Europese «cenmaking» dat de huidige staatsgrenzen wil
handhaven.
8. Simpatie en waar mogelijk steun voor
vergelijkbare onrwikkelingen, stromingen en bewegingen elders in Europa.
NIET :
-Vlaanderen eerst (»
in het perspektief van een NieuwBelgiS.
MAAR :
•Dietsland eerst!»
in het perspektief van een NieuwEuropa,
EN :
«H6t Diets Gemenebest eerst!»
in het persoektief van «pn Mi<m..»>

INS E011PA
Ja, we hebben het over ONS
Europa. Niet over het Europa van de technokraten die
in kommissies en subkommissies knoeien aan een Europa dat een vergrote projcktie zal zijn van het «regime», van het "establish- ,
ment» dat wij heden in de
diverse nities kennen. Niet •
over het Europa der snobs
die «Euro-» in hun fi;r.ianaam plaatsen en cei, SUTretjesvlag op hun «Musiang»
plakkcn naast een kleefvignet van de Costa del Sol.
Niet over het Europa der 6
of der 7.

We hebben het over het
Europa dat voor ons, Dietse
solidaristen, reeds bestaat en
in onze harten leeft. Over
het jonge, nieuwe Euror>a
dat leeft wanncer Dietsers,
Fransen, Brctoenen, Zwcden, Italianen,
Tirolcrs, elkaar ontmoeten tijdcns een
werkkamp...
De Dietse Solidaristische Beweging en de
nationaal-europese beweging zijn onafschcidelijk verbonden, vormen ee'n geheel.
Dietsland kan nict groot zijn zonder
Europa. Dit is een konstatatie op het niveau der fciten. En die feiten zijn Yalta
en Potsdam 1945.
Waar de Europese staten als Engeland,
Duitsland, Frankrijk, Italic v66r 1940 de
wereldpolitick maakten en behecrsten,
waren dc machtsposities na 1945 zo door
mekaar gchaald dat het uitgcputte Europa
in het Wcstcn een wingewest werd van
Koning Coca-Cola, in het Oosten van
Tsaar Stalin... In minder dan geen tijd
waren dc Europese staten al hun kolonies
kwijt. Dc Ivans en de Yanks werdcn de
grotc machten, de derde wereld was in
opgang... een nieuwe wereldkonstellatie
was ontstaan.
Anno 1969 verkeert Europa nog steeds in
de impasse, hecft Europa zich nog altijd
niet aangcpast aan die nieuwe wereldkonstcllatic. In hec Oosten wordt elke volksopstand met wapengeweld en terreur onderdrukt, in het Westcn hebben onze
politikasters, verdedigers van dc liberate
konsumpticmaatschappij, zich ondcrdanig
gcschikt naar de wil van Uncle Sam die
onze politick en onze ekonomie kontroleert en die, wanneer het projekt van dc
• eurodollar* er doorkomt, ons hclemaal
in zijn macht zal hebben.
Welk Europa onze politikasters ook mopen uitdcnken, het zal steeds een «kunstmatii!» Eurooa ziin ; het zal steeds een

missen en gelcuter achter groene tafels en
in tnuffe bureaus. Het zal naar buiten uit
een machteloos Europa zijn ; naar binnen
een gevaarlijk Europa dat elke vorm van
buiten-parlementairc aktie, elke vorm van
kreatieve beweging door politieterreur zal
teniet doen. Dat Europa willen wij niet.
Wanneer wij Europa zeggen is dat synoniom van «revolutie». Een krachtig Europa kan slechts ontstaan door de totale
omverwerping van het <regim«», van het
•establishment*.
De Dietse Solidaristische Beweging heeft
tot taak de Dietsers voor te bereiden op
het komende, nieuwe Europa zoals de
Bretoense beweging dezelfdc taak heeft in
Bretanje.
Wij vormen de «Dietsc» speerpunt van de
nationaal-europese revolutie.
HOE ZIEN WIJ EUROPA ?
1. Wij zijn voorstanders van het Europa
der volkeren. In ons Europa zal elke
volksgemeenschap het recht en de
kans krijgen zich te bcvestigen, zich te
ontplooien. Elke volksgemeenschap zal
zclf beslisscn over de aangelegcnheden
die haar aanbelangen.
Een terugkeer naar de feodaliteit ?
Toepasscn van de «dividc et impera»taktiek en in de kaart van Moskou
spelen ? Neen, beslist niet. Wij zijn
realisten en wetcn dat b.v. een Baskischc of Schotse staat die een isolationistischc politick zou voeren, onlcefbair zou zijn. Dit alleen reeds om ekonomischc rcdcnen.
Als ccrstc stap van het «Europa der

volkeren* zien wij het oprichten van
federaties, van gcmcncbesten. Federaties die een aantal volkeren grocpcrcn
die door het lot der historic ekonomisch en kultureel op elkaar afgcstcmd
zijn geworden.
Zo zien wij een Britse fcderatie ontstaan die in een eerste stadium Britten,
leren, Welshmen, Schotten zal omvatten en'later mogelijk getransformecrd
zal worden tot een «Keltisch Gemenebest» met Bretoenen en Normandiers ;
zo zien wij een Spaansc federatie ontstaan die Basken, Katalanen, Asturicrs,
enz. zal omvatten en later wellicht tot
een Iberischc federatie zal uitgroeicn.
Het gcleidelijk afbrcken van het ccntralistischc, jakobijnse staatschauvinisme zal de Europese volkeren weer
zichzclf doen worden, zal een mentaliteit scheppen waarin Europa niet
moet opgedrongen worden, maar spontaan zal ervaren worden als een gemeenschappelijk vaderland.
2. De houding van de Europese volkeren
t.o.v. van de buitenlandse politick
moct uniform zijn. In het volkse Europa zal over een te bepalen houding
overlegd worden tussen dc vertegenwoordigers van de diverse volkeren in
een gemeenschappelijk overlegorgaan.
Macht, aanzien is heden geen synoniem meer van kultureel uitstralingsvermogen. Macht wordt in deze wereld (spijtig genoeg) gcmcten aan het
aantal waterstofbommen en het industrieel potentieel van een natie.
Op technologisch, militair en financieel gebied stellen wij een centralisatie van de bevoegdheden voor. Gccn
enkel Europees volk bezit dc finaniclc
middelen om een cfficicnte kernmacht
uit te bouwen.
Willen wij onze achterstand op hogcrgcnocmde terreinen inhalen, dan is het
nodig dat wij een Europees leger onder Wn opperkommando oprichten,
dat wij ten Europese munt hebben die
kan opwegen tegen de dollar, dat er
66n exekutievc is die b.v. bcpaalt waar
er een kerncentrale moct worden opgericht.
Drorncn van een Benelux-ruimtcschip
dat Venus verovert is belachelijk en
utopisch ; er naar streven dat Dietse
geleerden solidair met anderc Europese
wetenschapsmenscn wcrkcn aan het
Europees ruimteprogramma is realistisch. Het is trouwens dc enige mogelijkhcid om onze wetenschapsmenscn
dc kans te gcvcn hun naam en faam
op Europees en universeel niveau tc
doen schittcrcn.
3. Wat met Oost-Europa ? De U.S.A. en
dc U.S.S.R. wensen dat Europi "verdccld blijft.
Dc N.A.V.O. is een instrument in dc
handcn van dc Amerikaansc impcrialis-

slepcrs en hun West-Europese lakeien
tocgekeken hoe de verschillende heldhaftige volksopsunden in Oost-Europa
blocdig onderdrukt wcrden. Van die
zijde moeten we dus geen «bevrijding»
van Oost-Europa verwachten. «Bevrijding» is trouwens een verkeerde uitdrukking ; «vervanging» is een betere.
«Verv»nging» van een openlijke diktatuur door een verdekte diktatuur. Her
zou voor Oost-Europa een status-quo
betekenen.
DC nationial-europesc revolutie verkecrt nog slechts in een beginstadium.
Morgcn kunnen kameraden hier of
diar de macht in Iianden nemen. DC
tijd dat ratelende pantsers over de
poesta en do steppen zouden snellen
ligt echter nog oneindig ver af.
Wij menen dat Oost-Europa bezig is
zichzelf te bevrijden. Het kommunisme kan zich slechts in stand houden
dank zij hct militaire apparaat van de
Sovjets en de terreur van dc geheime
politic.
DC kommunistische leiders zelf wijken
meer en meer af van het marxistisch
dogma.
Roemenic, Joegoslavic en het volk van ,
Tsjechoslovakije (dc marionettenregering ten spijt) verwerpen opcnlijk de
idee van de «beperkte socvcrciniteit»
en orienteren hun ckonoroie meer en
meer op West-Europa.
De kulturele uitwisselingcn en de ekonomische kontakten met Oost-Europa
moeten vermeerderd en uitgcbreid
wordcn. Dit is dc enige realistische bijdragc die wij kunnen levcren tot het
loswekcn van Oost-Europa uit de klauwen van dc Sovjet-kolos.
Eon zaak widen wij zccr duidelijk stellen : wanne<*r wij praten over »Europa» bedoelen wij een Europa van Portugal tot aan de Oeral. Geen Germaans, Romaans of Slavisch Europa,
maar een Europces Europa dat alle
Europese kultuurvolkercn zal omvatten. Een Europees Rijk dat zijn jeugd
zal herwonnen hcbben en klaar zal
staan om hct leiderschap in de wercld
weer op te nemen.
4. Afrika ? Zuid-Afrika en Rhodesie zijn
de kiemen van Europa in Afrika. Van
Eurafrika. Het «lebensraum» dat Europa uit demografische rcdenen nodig
hccft, zal zijn oplossing vinden in
Afrika.
Wij wensen geen «herkolonisatie»,
maar de opbouw van een Eurafrika,
waar blanken en inlandse volkercn solidair zullen verenigd zijn en gclijkc
rechtcn en plichtcn zullen hcbben.
5. Het regime. De idcccn die de nationaal-curopese revolutie verkondict. de

listen strijden, kunnen ilechts geheel
verwezenlijkt worden, wanneer wij afrekenen met het «regime». Dit is een
basisvoorwaardc. Met het «regime» bedoelen wij- die1 krachten die in Europa
werken aan de dcgeneratie van de Europese mens. Dt£ krachten die de volkse eigenheid willen vernietigen, de
mens willen ontwortelen. Die* krachten
die de massamedia kontroleren ; die
krachten die de massifikatie voorstaan.
Het «regime» vindt zijn meest konkrete uiting in de parlementaire demokra-

tie en in de zogenaamde «wclvaartstaat.»
Ons Europa zal een Europa met nieuwe strukturen op sociaal, maatschappelijk en politick gebied zijn.
Wij zijn er ons van bewust dat wij slechts
een vaag, ongedetailleeerd totaalbeeld over
onze zienswijze van Europa gegeven hebben. In de volgende nummers van «Vrij
Dietsland» zal een «Europa-rubriek» verschijncn waarin wij meer in detail zullen
treden.
L.M.

HELEMAAL MEE EENS
V O L K S VER D OM M ING door M E R C KX IS ME
Met levendige instemrning halen wij onderstaande bljdrage aan van Willy
Somers in LINKS («Weekblad voor een strijdend socialisme») van 21 juni
1969. De titel was : «Wij lezen om te leren».
ZATERDAG 31 MEI

— inhuldiging van de nieuwe scheldetunnel;
— P.S.C.-kongres te Brussel.

ZONDAG 1 JUNI :

— presidentsverkiezlngen in Frankrijk.

Maandagmorgen, 2 juni, kocht ik zeven kranten. Ik had ze zo uitgelezen.
Verwonderd over mijn leessnelheid ben ik aan het tellen gegaan. Met genoeglijke vlijt heb ik de verhouding berekend tussen het aantal bladzijden
gewijd aan het voornaamste nieuws en het aantal besteed aan de sport.
Resultaat : bij alle kranten overtreft het aantal sportbladzijden — in meer
of mindere mate — de nieuwsrubrieken.
Biz.
DE NIEUWE GA2ET
GAZET V. ANTWERPEN 24

HET LAATSTE NIEUWS
HET VOLK
HET NIEUWSBLAD
DE STANDAARD
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32
3

28
36
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20
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3
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10
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En daarmee zitten we volop in de «brood en spelen—mentaliteit. Een mentaliteit die gehuldigd wordt door de bezittende of heersende klasse. omdat
die haar veilig stelt voor mogelijke uitbarstingen van de massa.
Met «brood en spelen* verwezenlijk je de instandhouding van de bestaande orde.
Geef de proletaries zijn dagelijks brood (niet te veel, juist voldoende om
produktief te blijven) en hij mort niet. Een tikkeltje komfort kan er ook nog
wel bij (opgefokte behoeften stimuleren de produktie) : dat wordt dan geprezen als vooruitgang.
Maar de arbeider meet je niet alleen in leven houden, maar ook DOM.
Dan kan je ermee doen wat je wil. Dat moet je natuurlijk handig aan boord
leggen : zd dat hij zich genoeglijk gaat wentelen in zijn onwetendheid.
Daarom werden die bepaalde vormen van sport in leven geroepen : de
geldsport (sport = beroep) en de kijksport. Overtuig de mens dat hij niet
een homo sapiens is, maar uitsluitend en alleenlijk een homo ludens. Dan
ben je gerust. Dan wordt zelfs censuur in kranten overbodig. Daarom kent
de Belgische pers geen censuur, alleen sportverslagen.
Een wet Vandervelde was nodig om de arbeiders te bevrijden van de hen
opgedrongen jeneverdoping. WANNEER EEN WET DIE DE MASSAINFORMATIE VERLOST VAN DE SPORTINTOXICATIE ?

Enige trekken van solidarisme
SOLIDARISME
ALS LEVENSHOUDING
Solidarisme is in de eerste pints een levenshouding.
Het solidarisme rust op de twee peilers
van personalisme en gemeenschapszin.
Het solidarisme ziet a!s de hoogste roepiag
van iedere mens : de volledige-ontplooiing
van zijn eigen individuele persoonlijkheid.
Het solidarisme konstateert echter het onomstotelijk feit dat geen enkele mens tot
zelfontplooiing kan komen tenzij samen
en in gemeenschap met anderen.
Ontplooiing van de eigen persoonlijkheid
(stoffelijk en geestelijk) veronderstelt persoonlijke vrijheid, doch het solidarisme
aanvaardt dat deze persoonlijke vrijheid
bcgrensd wordt door de persoonlijke vrijheid der anderen, die tot dezelfde gemeenschap behoren.
Het solidarisme ziet in en neemt in de
praktijk waar dat hier de kiem ligt van de
strijd van alien tmen alien, die beslecht
wordt in het voorcieel van dr sterkste ten
koste van de zwakkere.
In plaats van deze strijd van alien tegen
alien in een gemeenschap stelt het solidarisme : het overleg tussen alien die van
een gemeenschap deel uitmaken, om met
gcven en nemen, tot regelingen te komen,
waarbij voor iedere betrokkene een zo
ruim mogelijke mate van persoonlijke vrijheid gewaarborgd wordt.
Deze solidaristische sinteze van personalisme en gemeenschapszin kan slechts bereikt worden in erkenning van de vrijheid
van de andcr en eerbicd voor de persoonlijkheid van de ander.
Dit is de eerste solidaristische taak van
onze beweging, en in het bizonder van een
eliteformatie als het S.A.F. : zelf voorbeeld te zijn van solidaristische levenshouding, zichzelf, elkaar, alle leden in deze
solidaristische geest op te voeden en te
vormen.
SOLIDARISME
ALS MAATSCHAPPELIJK STELSEL
Tegenover het ongebreidelde egolstne —
tegenover de strijd van alien tegen alien
— tegenover de kapitalistische uitbuiting
— tegenover de klassenstrijd, stellen wij
het solidarisme :
in het bedrijf en de onderneming — in de
bedrijfstak — in de beroepsgroep en in de
onderlinge verhouding tussen beroepen,
bedrijven en bedrijfstakken — tussen de
verschillcnde personeelskategorieen, tussen
doccnten en studenten, tussen producenten en konsumenten...

kurrentie tussen de havens in ons gebied,
zien wij in de toekomstige Dietse Delta :
solidaristische samenwerking, met taakverdeling naar binnen en eendrachdg gemeenschappelijke aktiviteit naar buiten
van het havenschap der Nieuwe Hanze :
Duinkerke - Zeebrugge - Antwerpen Rotterdam - Amsterdam - Delfzijl - Hamburg - en in een verder stadium : solidaristische samenwerking tussen dit Dietse havenschap met andere solidaristische havenschappen in Europa - en in een nog verder stadium ditzelfde op wereldschaal.
Beginsel en werkwijze van het solidarisme
als maatschappelijk stelsel zijn in wezen
gelijk aan de toepassing van het solidarisme als menselijke houding in een plaatselijke afdeling van onze beweging, in een
automobidfabriek, in een bedrijfje met
tien man personeel en in een voetbalklub.
Het spreekt vanzelf dat de konkrete toepassing van dit alles in het gehele maatschappelijk leven, grote problemen opwerpt, die we hier niet een-twee-drie
kunnen oplossen. Daarom is de tweede
. grote solidaristische taak van onze beweging : studie op hoog wetenschappelijk
niveau, van de wijze waarop het solidarisme moet worden verwezenlijkt in het sociaal en ekonomisch leven.
Maar de dcrde taak, onmiddellijk samengaand met de tweede, is : Zo spoedig mogelijk in onze beweging tot praktische
studie- en werkgroepen komen van mensen, die tot een bepaald bedrijf of beroep
of beroepenkategorie behoren, en die in de
huidige werkelijkheid solidaristische bedrijfs- en bcroepsgroepen gaan vormen.
SOLIDARISME
ALS SLEUTEL TOT DE VREDE
Hierover slechts een enkele aanduiding
(wij zullen ons nog vaak in de konsekwenties van het solidarisme moeten verdiepen) :
Dezelfde beginselen en dezelfde werkwijzen als in de menselijke verhoudingen en
in het maatschappelijk bestel, zullen op
politick bestuursniveau worden toegepan

— in gemeenten, streken, gewesten, taalgemeenschappen en kultuurgebieden, in
het Rijk en in het Gemenebest —

EN
tussen gemeenten, tussen gewesten, tussen
taal- en kultuurgemeenschappen, tussen
volken en rijken, tussen gemenebesten onderling — en zo zal eens, in plaats van
drie of vier elkaar vernietigende groepen
•Verenigde Staten» (van Amerika, Europa,
Afrika, Azie...) en in plaats van een mensheidvernietigende monsterorganisatie van
•Verenigde Naties» het wereldomvattend
Solidaristisch Verbond der Verenigde Vrijc
Volken tot stand komen. .
Maar voor deze droom werkelijkheid
wordt, moet er nog heel wat gebcuren.
Zit daar niet moedeloos tegenaan te kijken, maar doe het enige wat zin hceft :
sluit a aan bij de Dietse Solidaristische
Beweging.
Arend Vos

Belangstetling ?
Simpatle ?
Misschien bent u er nog niet aan toe,
u als lid van de Dietse Solidaristlese
Beweging aan te melden ? Dan moet
u dat vooral nog niet doen, want wij
willen alleen maar geheel overtuigde
leden, die met ons de Beweging willen opboutven, en op wie we onder
alle omstandigheden kunnen rekenen. Maar u hebt wel belangstelllng
of zelfs simpatle voor onze denkbeelden, doelstellingen en aktivitelten ?
Abonneer u dan vandaag hog op ons
maandblad VRIJ DIETSLAND.
Jaarabbonnement 100,— Fr. of F 7.—
Losse nummers 10,— Fr. of F 0.70
Steunabonnement : minimum 200,—
Fr. of F 14,—
Postreken ing A. De Bruyn nr. 9037.11,
Genk.
Wie zich nu voor het jaar 1970 abonneert, ontvangt de nog in 1969 verschijnende nummers gratis.

EEN IN DE STRIJD
«Vrij Dietsland» is het orgaan van de Dietse Solidaristische Beweging, het
Nieuw-Dinaso.
Wij stain echter (gelukkig) niet alleen in de strijd.
Volgende publikaues kunnen wij zeer aanbevelen :
— Europapost, Genneperweg 73, EINDHOVEN.
— De Anderen, Deltapers, Postbus 432, ANTWERPEN 1.
— L*Europe Combat, 83, rue van der Elst, BRUSSEL 17.
* .1. .
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Weerloos tegen de eerlozen - Machteloos tegen de gewetenlozen.

zo staan de Tsjechen en de Slowaken tegenover de gemotorizeerde Nieuwe Tsaren, de grote landrovers en volksonderdrukkers, de ware kolonialisten en imperialisten van de tweede helft van de 20ste eeuw.
Trouw aan het Stalin-Rooseveltkomptot, steken de Verenigde Staten geen pool ult... En wij maar met vredesduifjes en rooie
vlaggetjes spelen, en van vreedzame koexistentie dromen en een verdrag ondertekenen dat het kernwapenmonopolie van de
Nieuw-Staliristen en de Nieuw-Rooseveltisten moet waarborgen... En Hamnel in Moskou zoete broodjes bakken en in Brussel de grote staatsman uithangen, wegens die fameuze «Europese vredeskonferentie», waardoor we allemaal samen de Nieuwe Tsaren in de rug moeten gaan dekken tegen de Chinezen.

Onze konkluzies ? Dietsers, wordt e£n ! - Dietsland, word sterk ! - Dietse Jeugd, word
weerbaar! - Volken van Europa, verenigt U ! - Dietsland, maak Europa e£n !
ZO ZIEN WIJ HET
TSJOMBE
Voor cms zal Moise TsjomW steeds een
groot Afrikaan blijven. Deze Katangese
politikus die zijn ontvoering toeschreef
aan de Amerikaanse «C.I.A.-gcstapo» en
hoogsstwaarschijnlijk door deze «officiele»
tcrrcurorganisatie vermoord werd, was
een realist. Een bckwaam man die met
hoofd en schouders uitstak boven de mensenctende diktators en scrgeantjcs die zichzelf tot generaal promovccrden.

Maar bij was realist genoeg om te weten
dat Europa en Afrika door de natuur op
elkaar afgestemd zijn geworden. Hij
zocht naar nieuwe strukturen ora de eurafrikaanse samemvcrking op een solidaristische leest te schoeien. Moise Tsjombe',
Europa vergect U niet I

Maar hun vijanden zijn ook onze vijanden : dc roodaangelopen kruipdieren van
dc huidige Westduitse regering en her
universitair en syndikaal schorremorrie
dat door terreur de verkiezingsvcrgaderingen van de N.P.D. tracht tc hinderen, zo
mogelijk te verhindercn.

(L.M.)

Vcrgis je niet. Dietse kameraad, zo gauw
onze beweging aan kracht bcgint te winnen, zullcn ook wij tc doen krijgen met
die terroristenbendcn dia zich voor'revolutionairen uitgcvcn, maar in werkelijkheid de knokplocgcn zijn van het esta-

VON THADDEN
De Duitse vcrkiezingen zijn niet onze
zaak. Wij, Dietse solidaristen zijn daar
narfii. Laat de Duitsers hun ciscn

heersing waarmee Von Thadden, alle ondemokratische terreur ten spijt, zijn verkiezingstoernce doorzet. «Als een tank*,
zoals hij zclf zcgt.
En we verheugen ons nu al op het gebrul,
dat uit de rijen van onze Duitse en Internationale vijanden zal opstijgen, wanneer
over een paar weken de eerste tientallen
Duitse Duitsers in de Bundestag zullen
binnenmarsjeren !
(A.V.)
FOLKLORE! ?
Wanneer er ergens een volksfeest gehouden wordt, wanneer er een mysteriespel
opgevoerd wordt, wanneer er een historische optocht gehouden wordt die diep in
het verleden, diep in de volksziel wortelt,
zijn de krachten die het «regime* vormen
er als de kippen bij om deze volkse uitingen als «folkloristische manifestaties* te
katalogizeren.
En «folkloristisch» moet dan betekenen
dat men de ganse gebeurtenis moet bekijken met een meewarige glimlach en een
kritische sympatie. Voor het «regime» zijn
deze volkse uitingen «een show van nostalgiekers die het verleden effen willen
doen herlevcn*.
Wij weten beter. Wij weten dat het «regime* dergelijke volkse manifestaties
vreest. Het regime streeft de «vervlakking* na ; het regime wil van ons robotwercldburgers maken. Makke, genummerde, opersoonlijke vleesklompen die in het
volgende millenium ook liefst tin (donkerhmin) kleurtje zullen hebben.
Het bewustzijn van de eigenheid ; het gevoel van vcrbondenheid met het verleden
van het volk in het perspektief van de
toekomst, worden door het regime bestreden.
Wij zijn er echter van overtuigd dat niet
het regime het volksbewustzijn, maar het
volksbewustzijn het regime zal uitroeien.
(L.M.)
BERNADETTE
Een paar maanden geleden heef t het jeugdige Britse Lagerhuislid Bernadette Devlin
een spreekbeurt gehouden voor de KVPjongeren in Maastricht. (Voor onze Bclgischc lezers : te vergelijken met de zgn.
CVP-jongeren). Die KVP-jongehcren probeerden het Noordierse meisje te zien als
een soort partijgenote : ook rooms en ook
(als lid van Labour) roodaangelopen...
Bernadette, het roomse Labourmeisje, had
toen een verschrikkelijk goeie pers .
Intussen is er een en ander gebeurd, dat
de liefde van onze partij- en kranteheren
enigszins heeft doen bekoelen. Ze kunnen
haar natuurlijk niet doodzwijgen — daar
zorgt ze wel voor. Maar het applaus van
de vadcrlandloze schobbers in Holland en
Belgic is toch heel wat minder geworden.
Intusscn heeft Bernadette op dc barrikaden van Belfast de aanmaak van Molotov-

Noordieren tegen bun koloniale onderdrukkers aangevoerd. Ze ii in de straten
van New-York gaan spreken om de verdwijning van de Noordierse kolonialistenregering te eisen, en om de leren in Amerika aan hun plicht te herinneren en een
miljoen dollar voor haar volksgcnoten in
Belfast en Deny te eisen.
Ze heeft duidelijk gemaakt, waar het werkelijk om gaat : om een strijd van leren
tegen Britse kolonialisten.
En daar hebben onze kranten en tv-zwetscrs niet van terug. (?) Die maken er liever een folkloristische godsdienstoorlog
van of een spiegelgevecht tussen Labour en
Konservatieven...
De enige oplossing is : lerland voor de
leren !
En aangezien iedere lerse overwinning de
positie van de Bretoenen in Frankrijk
versterkt en de Bretoenen de natuurlijke
bondgenoten zijn van de Noordfranse
Dietsers in hun strijd tegen het Pirijse
imperialisme, daarom voelen wij, solidaristen der Nederlanden, ons nauw bij de
strijd van Bernadette Devlin betrokken.
(A.V.)
GEFLUTT IN BRNO
Hebt u ook zo genoten van het gefluit op
de tribunes van het stadion in Brno, toen
daar de wereldkampioenschappen voor
amateurs werden verreden ?
Telkens als er Russen bij betrokken waren, gingen er orkanen van gefluit en gejoel door de ruitnte. Als de Rus^en verloren, werden ze uitgefloten en uitgejouwd. Als ze wonnen, was het fluiten en
jouwen nog feller en nog hartstochtelijker.
Het was muziek in mijn oren !
Wat zegt u : «onsportief» ?
Hoe komt u erbij! Fransen, Hollanders,
Italianen, Duitsers : wie goede prestaties
leverde of wie won, werd met machtig
applaife beloor.d en daverend toegcjuicht.
Behalve de Russen, de vertegenwoordigers
van de mateloos gehate Moskovitische
dwingelandij. Die werden, ongeacht hun
prestaties, gctrciterd en vernederd. En dat
was goed zo.
Rusland heeft al zijn sportliedcn tot politieke propaganda-piassen gemaakt. In Rusland bestaat sinds lang geen,sport-om-desport meer en geen edit amateurisme.
De afgezanten van de bloeddorstige tiran
juich je niet toe, al fietsen ze nog zo hard.
Als je geen ander wapen hebt, laat je het
gefluit van jc rechtvaardige haat over hun
gebogen ruggcn neerdalen, om in die (arme) jongens hun laffe meesters te treffen.
Muziek in mijn oren !
En ik hoopte dat wij, Dietsers, mocht ooit
een «Tjechisch» lot ons treffen, dat wij
ons dan deze taktiek van de ongewapende
zouden herinneren. Dertigduizend fluitende mensen kun je niet arresteren.
Het waren hccrlijke tv-uitzendingen.
Muziek in mijn oren.

ILSON NAAR NEURENBERG !
Wij behoren niet tot die paranolde schijnprogressisten die jammerklachten en zelfbeschuldigingen aanheffen telkens als er
iets misloopt in de «derde wereld*. Die
(on)mensen hebben immers slechts een
doel': vernietiging van de Europese bescha-ving en triomf van het kommunisme.
Wel vrezen wij de zelfkritiek niet. Zo geven wij grif toe dat de koloniale politick
van de Europese ex-machten aan de basis
ligt van veel onheil in Afrika en Azie.
Biafra is er een voorbeeld van.
De bourgeois en staatschauvinistische regimes hebben deze gebieden in de 19de eeuw
(Verdrag van Berlijn) onder elkaar verdeeld zonder in het minst rekening te
houden met de etnische realiteit in die gebieden. De slachtpartijen die Afrika geregeld kent zijn er de weeromstuit van.
Meer dan 95 */• van de onlusten in Afrika
hebben etnische geschillen als oorzaak.
Bij de Afrikaanse volkeren is het bewustzijn van eigen ras, van eigen stam nog
zeer sterk aanwezig. Wij zien in de komende jaren dan ook nog een groot aantal
«kunstmatige» Afrikaanse staten verdwijnen.
Voor ons is de strijd van de Ibo's in Biafra
een rechtvaardige strijd. Britse en Sovjetwapens, Oost-Duitse piloten en •Internationale* organisaties als het Rode Kruis en
de U.N.O., die Nigerie verdekt steunen,
kunnen de Biafranen niet klein krijgen.
DC grootste medeplichtige aan de massamoord op de Biafranen is echter de heer
Wilson, held van Anguilla, die koste wat
het wil de puinen van het Britse Imperium, die men (Commonwealth* heet wil
bijeenhouden. Om zijn doel te bereiken
deinst hij zelfs niet voor massamoord terug.
De T.V.-beelden van een uitgehongerde
bevolking, de getuigenissen van honderden
pcrsonen over de vitmoording van hele
steden zijn voor hem lane. Zijn officiele
gezanten hebben niets gezien... Men moest
ook wachten tot 1945 om de gruwelijkc
werkelijkheid van de koncentratiekampcn
te kennen.
Wij klagcn Wilson in elk geval NU al aan.
Wij eisen dat het «hof» van Neurenberg
bij elkaar geroepen wordt om Harold en
zijn ganse administratie te vonnissen. ,
(L.M.)

Wij mannen van het NIEUW-DINASO,
veroveren iedere gouw.
Heil Dietsland ! Heil Dinaso !
En aan Van Severen trouw!

ZO ZIEN WIJ MET
MAO OF MOSKOU
Niet omdat wij zoveel van bami en loeihpia's houden, en niet omdat we zo hoog
oplopen met het rode boekje of met de
Rode Garde, maar uit een oogpunt van
Europese volkse politick, zeggen wij zonder aarzelen : niet Moskou, maar Mao !
Als het maoisme ooit een werkelijke bedreiging voor onj zou gaan vormen, zouden we dienovereenkomstig onze houding
bepalen, maar daar is op -het ogenblik
geen sprake van. Meer dan een bedreiging
vormt Moskou, dat op grond van geheime overeenkomsten met 'Washington heel
Oost-Europa onder de knoet houdt en
West-Europa chanteert en onder druk zet.
Moskou en Washington willen tot iedere
prijs de status quo handhaven. Maar de
status quo betekent eeu'wige slavernij voor
Oekrajieners, Geprgiers, Esten, Letten,
Litouwers, Tsjechen, Slowaken, Polen,
Bulgaren enzovoorw. En dat betekent dat
van een werkelijk Groot-Europa der
Volksgemeenschappen, een Europa van
natuurlijke leefgemeenschappen, nooit iets
zal komen.
De status quo moet verandcrd worden.
En aangezien zelfs veertien miljoen Tsjechen en Slowaken dat met hun blote handen niet kunnen doen, moet de stoot ergens anders vandaan komen : uit het Verre
Oosten.
De Tsaren hebben meer dan 100.000 vierkantc kilometer Chinees gebied ingepikt.
Lenin heeft gezegd dat hij dat aan China
terug zou geven, maar in het huidige
Kremlin denken ze daar niet over. In tegendeel, ze jatten steeds nieuwe Chinese
eilanden die in de grote grensrivieren aan
de Chinese kant liggen. De haat en de oorlogsbereidheid van de MaoTsten neemt van
dag tot dag toe. «Dc nieuwe tjaren. noemen ze de machthebbers in Moskou, «revisionistische renegatenkliek* en «fascisten».
Dit laatste is een belediging voor de fascisten, want de wijze waarop de Moskouse
autokraten en burokraten de arbeidersmassa's van de t lent alien sovjet-volken
geknecht, arm en dom houden, en de brutaliteit waarmee die Moskovieters de ene
volkerenmoord na dc andere plegen, die
is in dc geschiedenis van de moderne wereld zonder weerga. Voor het overige is
er heel wat waar van de Chinese beschuldigingen.
Maar niet dat interesseert ons in de eerste
plaats, maar wcl dat een oorlog tussen
China en Rusland eindelijk vrije adem zou
kunnen geven aan de geknechtc volken
van Oost-Europa en eindelijk niimte zou
kunnen scheppen voor het Europa der
Volksgemeenschappen.
Van de Verenigde Staten (twee handcn op
een buik met Moskou, waar het de status
quo betrcft) hebben we nicts te vcrwach-

Een as Verenigd Europa-China kan de
Amerikaans-Russische status quo breken.
Daarom zijn wij, Dietse solidaristen, tegen «vreedzame koexistentie» met de Sovjet-Unie, en voor diplomatieke toenadering tot het China van Mao Tse Toeng.
Wij, de felsten der anti-imncirten...

samenwerkt met de plaatselijke afdeling
van de «Bund Heimattreuer Jiigend*.
Een voorbeeld van volkse frontvorming
tegen anti-volkse krachten.
(L.M.)
YANKEE, GO HOME!
Tot 2-raaal toe moest superkapitalin Nelson Rockefeller zijn Zuid-Amerikaanse
trip onderbreken en als een schreiende
ROMMELPOT
snotter naar Uncle Sam Nixon toe lopen.
ZE WAS GEEN «BELGISCHE»...
Voor onze domme bourgeois-pers was alMary Porcelijn, die nog een Nederlands
les natuurlijk duidelijk. Het waren allepaspoort heeft, hoewel ze van jongsaf in
maal «kommunisten» die Nelson het leven
Belgie woont, mocht niet in het Belgische
zuur maakten.
equipe voor het songfestival te Knokke.
Niets is minder waar. In diverse ZuidZe wordt inuners pas over zes maanden
Amerikaanse steden waren het volksnatioofficieel tot «Belgische» genaturaliseerd.
nalisten die de massa-demonstraties tegen
Potsierlijk was dat de B.R.T. dit nieuws
dit schandelijk en provocerend bezoek
leidden.
aankondigde na de medcdeling dat er
weer 2 nieuwe, officiele B^nelux-koniltees
De Zuid-Amerikanen zijn het beu gekowaren opgericht.
. lv * .•. /
"•
loniseerd te worden door de Yankee-pluNeen vrienden, wanneer^ niet-ondetoan
'tokrajten. Zoalx wij, Europeanen, dit evenbegint, wanneer u niets*dbet f>m aan te ~™ee»u,Jiartgrondig beu zijn.
tonen dat Benelux wat andtt» is {faniXen""""»Bii^iet eerstvolgende officiele bezoek van
stelletje ouwe kletsmajoors *e~«irffel6tJs~~»-eeji^Yank-politikaster zullen Dietse solikonfereren ; wanneer u niets doet om Bedaristen op de eerste rij staan om hem een
nelux tot een tastbare realiteit te maken,
«warm» onthaal te bezorgen.
dan ageert u tegen de Benelux-idee.
0LM.)
(LAI.)
KATTENJACHT
EL CARDINALE
Nog een uit Praag : — In Moskou is een
Zijne Eminente Excellence Kardinaal Suespeciale anti-kattenbrigade gevormd. Alle
nens, prins van Belgie (ja, ja), heeft zich
katten worden gevangen en de nek omontpopt tot de" profeet van de «progresgedraaid! — Waarom ? — Omdat ze
sieve» kristenheid.
steeds maar «Mao ! Mao !» roepen...
Wat y'.'-n wij -och fen gelukk!" volkje ii»
(M.J.)
nederlandstalif Belgie. Wat zou er van ons
geworden zijn als wij tijdens de «kwestieLeuven» met een <konservatieve» kardiWAT ZICH WERKELIJK AFSPEELT
naal te doen hadden gehad ? We mogen er
— TSJECHEN en SLOWAKEN teniet aan denken ! We zien hem al zijn
gen Russfsche imperialisten
mijter afleggen en omwisselen voor een
— BRETOENEN tegen Parijse uni«stahlhelm» en zijn staf inleveren voor
taristen
een machinepistool. En dan maar bane be— BIAFRANEN tegen Nfgeriaanse
veJen snauwen tegen zijn S.A. (Sacerdotes
potentaten
Armati), die onze reichswacht ter hulp
— IEREN tegen Britse kolonialisten
snelt om kontesterenden neer te knuppelen...
— BASKEN tegen Castiliaanse onNee, geef ons dan maar progressist Suederdrukkers
nens. Bij hem gaat alles er demokratisch
— TIROLERS tegen Romeinse
aan toe, zo'n man verleent «inspraak» ;
staatsaanbidders
van hem behoeven we nooit een «diktat»
Kortom : VOLKSVERZET TEGEN
te verwachten.
(L.M.)
STAATSTIRANNIE
AL AKSA-MOSKEE
Dat, kameraden, speelt zich werkeDe Arabieren hebben hun Reichtagslijk af!
brand
En dc Israeli's hebben prompt
De rest is kletspraat van polltikashun Van der" Lubbe gevonden !
(A.V.)
ters en hun journalistieke slippendragers, die zich aan het INTERNAEUROPA LEEFT
TIONAAL AMERIKAANS-RUSSISCH
Een Dietse nationalist uit Mechelen is gekazerneerd te Siegen. Als soldaat, want
MONSTERVERBOND verkocht hebeen volksnationalist is staatsgevaarlijk en
ben.
kan derhalve nooit «gegraducerd» worden
in het A.B.L.
RECHTS en LINKS
Als wij in ons leger dan toch als «staatsbestrijden in schijn
gevaarlijk* beschouwd worden, ja, dan
elkander...
doen wij deze faam maar het best eer aan.
In waarheid
En de man uit Mechelen verzamelde een
bestrijden zij samen
groep rond zich die ecreeeld de wanmc-

